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Many dilemmas appear increasingly common to a 

wide range of countries, such as that of trying to find a 

balance between local and international engagement 

in research, or between basic and applied science,

the generation of new knowledge and marketable 

knowledge, or public good science versus science to 

drive commerce.

Luc Soete, Susan Schneegans, Deniz Eröcal, Baskaran Angathevar and Rajah Rasiah
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INTRODUCTION

For two decades now, the UNESCO Science Report series has 

been mapping science, technology and innovation (STI) 

around the world on a regular basis. Since STI do not evolve in 

a vacuum, this latest edition summarizes the evolution since 

2010 against the backdrop of socio-economic, geopolitical 

and environmental trends that have helped to shape 

contemporary STI policy and governance. 

More than 50 experts have contributed to the present report, 

each of them covering the region or country from which 

they hail. A quinquennial report has the advantage of being 

able to focus on longer-term trends, rather than becoming 

entrenched in descriptions of short-term annual fluctuations 

which, with respect to policy and science and technology 

indicators, rarely add much value. 

KEY INFLUENCES ON STI POLICY          
AND GOVERNANCE

Geopolitical events have reshaped science in many regions

The past five years have witnessed major geopolitical  

changes with significant implications for science and 

technology. To name just a few: the Arab Spring in 2011; 

the nuclear deal with Iran in 2015; and the creation of the 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic 

Community in 2015. 

At first sight, many of these developments have little to do

with science and technology but their indirect impact has 

often been significant. In Egypt, for instance, there has been 

a radical change in STI policy since the Arab Spring. The new 

government considers the pursuit of a knowledge economy as 

being the best way to harness an effective growth engine. The 

Constitution adopted in 2014 mandates the state to allocate 

1% of GDP to research and development (R&D) and stipulates 

that the ‘state guarantees the freedom of scientific research 

and encourages its institutions as a means towards achieving 

national sovereignty and building a knowledge economy that 

supports researchers and inventors’ (Chapter 17).

In Tunisia, there has been greater academic freedom in the past 

year and scientists have been developing closer international 

ties; Libya, on the other hand, is confronted with a militant 

insurgency, offering little hope of a rapid revival of science and 

technology. Syria is in the throes of a civil war. Porous political 

borders resulting from the political upheaval of the Arab Spring 

have, meanwhile, allowed opportunistic terrorist groups to 

prosper. These hyper-violent militias not only pose a threat 

to political stability; they also undermine national aspirations 

towards a knowledge economy, for they are inherently 

hostile to enlightenment, in general, and the education 

of girls and women, in particular. The tentacles of this 

obscurantism now stretch as far south as Nigeria and Kenya 

(Chapters 18 and 19). 

Meanwhile, countries emerging from armed conflict 

are modernizing infrastructure (railways, ports, etc) 

and fostering industrial development, environmental 

sustainability and education to facilitate national 

reconciliation and revive the economy, as in Côte d’Ivoire 

and Sri Lanka (Chapters 18 and 21).

The nuclear deal concluded in 2015 could be a turning 

point for science in Iran but, as Chapter 15 observes, 

international sanctions have already incited the regime 

to accelerate the transition to a knowledge economy, in 

order to compensate for lost oil revenue and international 

isolation by developing local products and processes. The 

flow of revenue from the lifting of sanctions should give 

the government an opportunity to boost investment in 

R&D, which accounted for just 0.31% of GDP in 2010. 

Meanwhile, the Association of South East Asian Nations 

(ASEAN) intends to transform this vast region into a 

common market and production base with the creation 

of the ASEAN Economic Community by the end of 2015.  

The planned removal of restrictions to the cross-border 

movement of people and services is expected to spur 

co-operation in science and technology and thereby 

reinforce the emerging Asia–Pacific knowledge hub. The 

greater mobility of skilled personnel should be a boon for 

the region and enhance the role of the ASEAN University 

Network, which already counts 30 members. As part of the 

negotiating process for the ASEAN Economic Community, 

each member state may express its preference for a specific 

research focus. The Laotian government, for instance, hopes 

to prioritize agriculture and renewable energy (Chapter 27).

In sub-Saharan Africa, too, regional economic communities 

are playing a growing role in the region’s scientific 

integration, as the continent prepares the groundwork 

for its own African Economic Community by 2028. Both 

the Economic Community of West African States and the 

Southern African Development Community (SADC) have 

adopted regional strategies for STI in recent years that 

A world in search of an effective 
growth strategy
Luc Soete, Susan Schneegans, Deniz Eröcal, Baskaran Angathevar and Rajah Rasiah
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complement the continent’s decadal plans.1 The East African 

Community (EAC) has entrusted the Inter-University Council 

for East Africa with the mission of developing a Common 

Higher Education Area. The ongoing development of 

networks of centres of excellence across the continent should 

foster greater scientific mobility and information-sharing, as 

long as obstacles to the mobility of scientists can be removed. 

The decision by Kenya, Rwanda and Uganda in 2014 to adopt 

a single tourist visa is a step in the right direction. 

It will be interesting to see the extent to which the new 

Union of South American Nations (UNASUR) fosters regional 

scientific integration in the years to come. Modelled on the 

European Union (EU), UNASUR plans to establish a common 

parliament and currency for its 12 members and to foster the 

free movement of goods, services, capital and people around 

the subcontinent (Chapter 7).

Environmental crises raising expectations of science

Environmental crises, be they natural or human-made, have 

also influenced STI policy and governance in the past five 

years. The shockwaves from the Fukushima nuclear disaster in 

March 2011 carried far beyond Japan’s shores. The disaster 

prompted Germany to commit to phasing out nuclear energy 

by 2020 and fostered debate in other countries on the risks of 

nuclear energy. In Japan itself, the triple catastrophe2 made a 

tremendous impact on Japanese society.  Official statistics 

show that the tragedy of 2011 has shaken the public’s trust 

not only in nuclear technology but in science and technology 

more broadly (Chapter 24).

It doesn’t tend to make the headlines but growing concern 

over recurrent drought, flooding and other natural 

phenomena have led governments to adopt coping strategies 

in the past five years. Cambodia, for instance, has adopted a 

Climate Change Strategy (2014–2023) with the assistance of 

European development partners to protect its agriculture. In 

2013, the Philippines was hit by possibly the strongest 

tropical cyclone ever to make landfall. The country has 

been investing heavily in tools to mitigate disaster risk, such 

as 3D disaster-simulation models, and building local 

capability to apply, replicate and produce many of these 

technologies (Chapter 27). The biggest single US economy, 

the State of California, has been experiencing drought for 

years; in April 2015, the state governor announced a 40% 

carbon emissions reduction target by 2030 over 1990 levels 

(Chapter 5).

1. Namely, Africa’s Science and Technology Consolidated Plan of Action (2005–2014) 

and its successor, the Science, Technology and Innovation Strategy for Africa (STISA–

2024)

2. A subterranean earthquake generated a tsunami that swamped the Fukushima 

nuclear plant, cutting off the power supply to its cooling system, causing the 

nuclear rods to overheat and sparking multiple explosions which released 

radioactive particles into the air and water.

Angola, Malawi and Namibia have all experienced below-

normal rainfall in recent years that has affected food security. 

In 2013, ministers from the SADC approved the development 

of a Regional Climate Change programme. In addition, the 

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), 

EAC and SADC have been implementing a joint five-year 

initiative since 2010 known as the Tripartite Programme on 

Climate Change Adaptation and Mitigation (Chapter 20).  

In Africa, agriculture continues to suffer from poor land 

management and low investment. Despite the continent’s 

commitment, in the Maputo Declaration (2003), to devoting 

at least 10% of GDP to agriculture, only a handful of 

countries have since reached this target (see Table 19.2). 

Agricultural R&D suffers as a consequence. There have 

been moves, however, to reinforce R&D. For instance, 

Botswana established an innovative hub in 2008 to foster 

the commercialization and diversification of agriculture and 

Zimbabwe is planning to establish two new universities of 

agricultural science and technology (Chapter 20).

Energy has become a major preoccupation

The EU, USA, China, Japan, the Republic of Korea and others 

have all toughened national legislation in recent years to 

reduce their own carbon emissions, develop alternative 

energy sources and promote greater energy efficiency. 

Energy has become a major preoccupation of governments 

everywhere, including oil-rent economies like Algeria and 

Saudi Arabia that are now investing in solar energy to 

diversify their energy mix. 

This trend was evident even before Brent crude oil prices 

began their downward spiral in mid-2014. Algeria’s 

Renewable Energy and Energy Efficiency Programme was 

adopted in March 2011, for instance, and has since approved 

more than 60 wind and solar energy projects. Gabon’s 

Strategic Plan to 2025 (2012) states that setting the country 

on the path to sustainable development ‘is at the heart of 

the new executive’s policy’. The plan identifies the need to 

diversify an economy dominated by oil (84% of exports in 

2012), foresees a national climate plan and fixes the target of 

raising the share of hydropower in Gabon’s electricity matrix 

from 40% in 2010 to 80% by 2020 (Chapter 19). 

A number of countries are developing futuristic, hyper-

connected ‘smart’ cities (such as China) or ‘green’ cities 

which use the latest technology to improve efficiency in 

water and energy use, construction, transportation and so 

on, examples being Gabon, Morocco and the United Arab 

Emirates (Chapter 17). 

If sustainability is a primary concern for most governments, 

some are swimming against the tide. The Australian 

government, for instance, has shelved the country’s carbon 
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tax and announced plans to abolish institutions instigated 

by the previous government3 to stimulate technological 

development in the renewable energy sector (Chapter 27). 

The quest for a growth strategy that works 

Overall, the years 2009–2014 have been a difficult transition 

period. Ushered in by the global financial crisis of 2008, 

this transition has been marked by a severe debt crisis in 

the wealthier countries, uncertainty over the strength of 

the ensuing recovery and the quest for an effective growth 

strategy. Many high-income countries are faced with similar 

challenges, such as an ageing society (USA, EU, Japan, etc.) 

and chronic low growth (Table 1.1); all are confronted with 

tough international competition. Even those countries that 

are doing well, such as Israel and the Republic of Korea, fret 

over how to maintain their edge in a rapidly evolving world. 

In the USA, the Obama administration has made investment in 

climate change research, energy and health a priority but much 

of its growth strategy has been contraried by the congressional 

priority of reducing the federal budget deficit. Most federal 

research budgets have remained flat or declined in inflation-

adjusted dollars over the past five years (Chapter 5).

In 2010, the EU adopted its own growth strategy, Europe 2020, 

to help the region emerge from the crisis by embracing smart, 

sustainable and inclusive growth. The strategy observed 

that ‘the crisis has wiped out years of economic and social 

progress and exposed structural weaknesses in Europe’s 

economy’. These structural weaknesses include low R&D 

spending, market barriers and insufficient use of information 

and communication technologies (ICTs). Horizon 2020, the 

EU’s current seven-year framework programme for research 

and innovation, has received the biggest budget ever in 

order to drive this agenda between 2014 and 2020. The 2020 

Strategy adopted by Southeast Europe mirrors that of its EU 

namesake but, in this case, the primary aim of this growth 

strategy is to prepare countries for their future accession to 

the EU.

Japan is one of the world’s big spenders on R&D (Figure 1.1) but 

its self-confidence has been shaken in recent years, not only by 

the triple catastrophe in 2011 but also by the failure to shake 

off the deflation that has stifled the economy for the past 20 

years. Japan’s current growth strategy, Abenomics, dates from 

2013 and has not yet delivered on its promise of faster growth. 

The effects of a low-growth equilibrium on investor confidence 

are visible in the reluctance of Japanese firms to raise R&D 

spending or staff salaries and in their aversion to the necessary 

risk-taking to launch a new growth cycle. 

3. namely the Australian Renewable Energy Agency and the Clean Energy Finance 

Corporation

The Republic of Korea is seeking its own growth strategy. 

Although it came through the global financial crisis remarkably 

unscathed, it has outgrown its ‘catch-up model.’ Competition 

with China and Japan is intense, exports are slipping and global 

demand is evolving towards green growth. Like Japan, it is faced 

with a rapidly ageing population and declining birthrates that 

challenge its long-term economic development prospects. The 

Park Geun-hye administration is pursuing her predecessor’s goal 

of ‘low carbon, green growth’ but also emphasizing the ‘creative 

economy,’ in an effort to revitalize the manufacturing sector 

through the emergence of new creative industries. Up until 

now, the Republic of Korea has relied on large conglomerates 

such as Hyundai (vehicles) and Samsung (electronics) to drive 

growth and export earnings. Now, it is striving to become more 

entrepreneurial and creative, a process that will entail changing 

the very structure of the economy – and the very bases of 

science education.

Among the BRICS (Brazil, Russian Federation, India, China and 

South Africa), China has managed to dodge the fallout from 

the 2008 global financial and economic crisis but its economy 

was showing signs of strain4 in mid-2015. Up until now, China 

has relied upon public expenditure to drive growth but, with 

investor confidence faltering in August 2015, China’s desired 

switch from export-orientation to more consumption-driven 

growth has been thrown into doubt. There is also some concern 

among the political leadership that the massive investment in 

R&D over the past decade is not being matched by scientific 

output. China, too, is in search of an effective growth strategy.

By maintaining a strong demand for commodities to fuel 

its rapid growth, China has buffeted resource-exporting 

economies since 2008 from the drop in demand from North 

America and the EU. Ultimately, however, the cyclical boom 

in commodities has come to an end, revealing structural 

weaknesses in Brazil and the Russian Federation, in particular. 

In the past year, Brazil has entered into recession. Although 

the country has expanded access to higher education in 

recent years and raised social spending, labour productivity 

remains low. This suggests that Brazil has, so far, not managed 

to harness innovation to economic growth, a problem shared 

by the Russian Federation.

The Russian Federation is searching for its own growth 

strategy. In May 2014, President Putin called for a widening 

of Russian import substitution programmes to reduce the 

country’s dependence on technological imports. Action 

plans have since been launched in various industrial sectors 

to produce cutting-edge technologies. However, the 

government’s plans to stimulate business innovation may be 

4. The Chinese economy grew by 7.4% in 2014 and is projected to grow by 6.8% in 

2015 but there is growing uncertainty as to whether it will achieve this target.
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contraried by the current recession, following the downturn 

in Brent crude oil prices, the imposition of sanctions and a 

deteriorating business climate. 

Meanwhile, in India, growth has remained at the respectable 

level of about 5% in the past few years but there are 

concerns that economic growth is not creating enough 

jobs. Today, India’s economy is dominated by the services 

sector (57% of GDP). The Modi government elected in 2014 

has argued for a new economic model based on export-

oriented manufacturing to foster job creation. India is already 

becoming a hub for frugal innovation, thanks to the large 

domestic market for pro-poor products and services such as 

low-cost medical devices and cheap cars.

With the end of the commodities boom, Latin America is, itself, 

in search of a new growth strategy. Over the past decade, the 

region has reduced its exceptionally high levels of economic 

inequality but, as global demand for raw materials has fallen, 

Latin America’s own growth rates have begun stagnating or 

even contracting in some cases. Latin American countries 

are not lacking in policy initiatives or in the sophistication 

of institutional structures to promote science and research 

(Chapter 7). Countries have made great strides in terms of 

access to higher education, scientific mobility and output. 

Few, however, appear to have used the commodities boom to 

embrace technology-driven competitiveness. Looking ahead, 

the region may be well placed to develop the type of scientific 

excellence that can underpin green growth by combining its 

natural advantages in biological diversity and its strengths 

with regard to indigenous (traditional) knowledge systems.

The long-term planning documents to 2020 or 2030 of 

many low- and middle-income countries also reflect the 

quest for a growth strategy able to carry them into a higher 

income bracket. These ‘vision’ documents tend to have a 

triple focus: better governance, in order to improve the 

business environment and attract foreign investment to 

develop a dynamic private sector; more inclusive growth, 

to reduce poverty levels and inequality; and environmental 

sustainability, to protect the natural resources on which most 

of these economies depend for foreign exchange.

GLOBAL TRENDS IN R&D EXPENDITURE

How has the crisis affected R&D investment?

The UNESCO Science Report 2010 was written in the immediate 

aftermath of the global financial crisis. Its coverage 

encompassed a period of historically unmatched global 

economic growth between 2002 and 2007. It was also 

forward-looking. One question it addressed was the extent 

to which the global crisis might be bad for global knowledge 

creation. The conclusion that global investment in R&D would 

not be that strongly affected by t he crisis appears, with 

hindsight, to have been spot on. 

In 2013, world GERD amounted to PPP$ 1 478 billion, 

compared to only PPP$ 1 132 billion in 20075. This was 

less than the 47% increase recorded over the previous 

period (2002–2007) but a significant increase nevertheless. 

Moreover, this rise took place during a time of crisis. As GERD 

progressed much faster than global GDP, this caused global 

R&D intensity to climb from 1.57% (2007) to 1.70% (2013) of 

GDP (Tables 1.1 and 1.2). 

As argued in the UNESCO Science Report 2010, Asia, in general, 

and China, in particular, were the first to recover from the 

crisis, pulling global R&D investment relatively quickly to 

higher levels.6 In other emerging economies such as Brazil 

and India, the rise in R&D intensity took longer to kick in. 

Similarly, the prediction that both the USA and EU would be 

able to maintain their own R&D intensity at pre-crisis levels was 

not only correct but even too conservative a prediction. The 

Triad (EU, Japan and USA) have all seen GERD rise over the past 

five years to levels well above those of 2007, unlike Canada.

Public research budgets: a converging, yet contrasting 

picture

The past five years have seen a converging trend: 

disengagement in R&D by the public sector in many high-

income countries (Australia, Canada, USA, etc.) and a growing 

investment in R&D on the part of lower income countries. 

In Africa, for instance, Ethiopia has used some of the fastest 

growth rates on the continent to raise GERD from 0.24% 

(2009) to 0.61% (2013) of GDP. Malawi has raised its own 

ratio to 1.06% and Uganda to 0.48% (2010), up from 0.33% 

in 2008. There is a growing recognition in Africa and beyond 

that the development of modern infrastructure (hospitals, 

roads, railways, etc.) and the achievement of economic 

diversification and industrialization will necessitate greater 

investment in STI, including the constitution of a critical mass 

of skilled workers. 

Spending on R&D is on the rise in many East African countries 

with innovation hubs (Cameroon, Kenya, Rwanda, Uganda, 

etc.), driven by greater investment by both the public 

and private sectors (Chapter 19). The sources of Africa’s 

heightened interest in STI are multiple but the global 

financial crisis of 2008–2009 certainly played a role. It boosted 

commodity prices and focused attention on beneficiation 

policies in Africa. 

5. PPP stands for purchasing power parity.

6. China’s R&D intensity more than doubled between 2007 and 2013 to 2.08.      

This is above the EU average and means that China is on track to achieve its target 

of a 2.5% GERD/GDP ratio by 2020.
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Table 1.1: World trends in population and GDP       

Population
(in millions)

Share of global 
population (%) GDP in constant 2005 PPP$ billions Share of global GDP (%)

2007 2013 2007 2013 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

World 6 673.1 7 162.1 100.0 100.0 72 198.1 74 176.0 81 166.9 86 674.3 100.0 100.0 100.0 100.0

High-income economies 1 264.1 1 309.2 18.9 18.3 41 684.3 40 622.2 42 868.1 44 234.6 57.7 54.8 52.8 51.0

Upper-middle-income economies 2 322.0 2 442.1 34.8 34.1 19 929.7 21 904.3 25 098.5 27 792.6 27.6 29.5 30.9 32.1

Lower-middle-income economies 2 340.7 2 560.4 35.1 35.7 9 564.7 10 524.5 11 926.1 13 206.4 13.2 14.2 14.7 15.2

Low-income economies 746.3 850.3 11.2 11.9 1 019.4 1 125.0 1 274.2 1 440.7 1.4 1.5 1.6 1.7

Americas 913.0 971.9 13.7 13.6 21 381.6 21 110.0 22 416.8 23 501.5 29.6 28.5 27.6 27.1

North America 336.8 355.3 5.0 5.0 14 901.4 14 464.1 15 088.7 15 770.5 20.6 19.5 18.6 18.2

Latin America 535.4 574.1 8.0 8.0 6 011.0 6 170.4 6 838.5 7 224.7 8.3 8.3 8.4 8.3

Caribbean 40.8 42.5 0.6 0.6 469.2 475.5 489.6 506.4 0.6 0.6 0.6 0.6

Europe 806.5 818.6 12.1 11.4 18 747.3 18 075.1 19 024.5 19 177.9 26.0 24.4 23.4 22.1

European Union 500.8 509.5 7.5 7.1 14 700.7 14 156.7 14 703.8 14 659.5 20.4 19.1 18.1 16.9

Southeast Europe 19.6 19.2 0.3 0.3 145.7 151.0 155.9 158.8 0.2 0.2 0.2 0.2

European Free Trade Association 12.6 13.5 0.2 0.2 558.8 555.0 574.3 593.2 0.8 0.7 0.7 0.7

Other Europe 273.6 276.4 4.1 3.9 3 342.0 3 212.3 3 590.5 3 766.4 4.6 4.3 4.4 4.3

Africa 957.3 1 110.6 14.3 15.5 3 555.7 3 861.4 4 109.8 4 458.4 4.9 5.2 5.1 5.1

Sub-Saharan Africa 764.7 897.3 11.5 12.5 2 020.0 2 194.3 2 441.8 2 678.5 2.8 3.0 3.0 3.1

Arab States in Africa 192.6 213.3 2.9 3.0 1 535.8 1 667.1 1 668.0 1 779.9 2.1 2.2 2.1 2.1

Asia 3 961.5 4 222.6 59.4 59.0 27 672.8 30 248.0 34 695.7 38 558.5 38.3 40.8 42.7 44.5

Central Asia 61.8 67.2 0.9 0.9 408.9 446.5 521.2 595.4 0.6 0.6 0.6 0.7

Arab States in Asia 122.0 145.2 1.8 2.0 2 450.0 2 664.0 3 005.2 3 308.3 3.4 3.6 3.7 3.8

West Asia 94.9 101.9 1.4 1.4 1 274.2 1 347.0 1 467.0 1 464.1 1.8 1.8 1.8 1.7

South Asia 1 543.1 1 671.6 23.1 23.3 5 016.1 5 599.2 6 476.8 7 251.4 6.9 7.5 8.0 8.4

Southeast Asia 2 139.7 2 236.8 32.1 31.2 18 523.6 20 191.3 23 225.4 25 939.3 25.7 27.2 28.6 29.9

Oceania 34.8 38.3 0.5 0.5 840.7 881.5 920.2 978.0 1.2 1.2 1.1 1.1

Other groupings

Least developed countries 783.4 898.2 11.7 12.5 1 327.2 1 474.1 1 617.9 1 783.6 1.8 2.0 2.0 2.1

Arab States all 314.6 358.5 4.7 5.0 3 985.7 4 331.1 4 673.2 5 088.2 5.5 5.8 5.8 5.9

OECD 1 216.3 1 265.2 18.2 17.7 38 521.2 37 306.1 39 155.4 40 245.7 53.4 50.3 48.2 46.4

G20 4 389.5 4 615.5 65.8 64.4 57 908.7 59 135.1 64 714.6 68 896.8 80.2 79.7 79.7 79.5

Selected countries

Argentina 39.3 41.4 0.6 0.6 631.8 651.7 772.1 802.2 0.9 0.9 1.0 0.9

Brazil 190.0 200.4 2.8 2.8 2 165.3 2 269.8 2 507.5 2 596.5 3.0 3.1 3.1 3.0

Canada 33.0 35.2 0.5 0.5 1 216.8 1 197.7 1 269.4 1 317.2 1.7 1.6 1.6 1.5

China 1 334.3 1 385.6 20.0 19.3 8 313.0 9 953.6 12 015.9 13 927.7 11.5 13.4 14.8 16.1

Egypt 74.2 82.1 1.1 1.1 626.0 702.1 751.3 784.2 0.9 0.9 0.9 0.9

France 62.2 64.3 0.9 0.9 2 011.1 1 955.7 2 035.6 2 048.3 2.8 2.6 2.5 2.4

Germany 83.6 82.7 1.3 1.2 2 838.9 2 707.0 2 918.9 2 933.0 3.9 3.6 3.6 3.4

India 1 159.1 1 252.1 17.4 17.5 3 927.4 4 426.2 5 204.3 5 846.1 5.4 6.0 6.4 6.7

Iran 71.8 77.4 1.1 1.1 940.5 983.3 1 072.4 1 040.5 1.3 1.3 1.3 1.2

Israel 6.9 7.7 0.1 0.1 191.7 202.2 222.7 236.9 0.3 0.3 0.3 0.3

Japan 127.2 127.1 1.9 1.8 4 042.1 3 779.0 3 936.8 4 070.5 5.6 5.1 4.9 4.7

Malaysia 26.8 29.7 0.4 0.4 463.0 478.0 540.2 597.7 0.6 0.6 0.7 0.7

Mexico 113.5 122.3 1.7 1.7 1 434.8 1 386.5 1 516.3 1 593.6 2.0 1.9 1.9 1.8

Republic of Korea 47.6 49.3 0.7 0.7 1 293.2 1 339.2 1 478.8 1 557.6 1.8 1.8 1.8 1.8

Russian Federation 143.7 142.8 2.2 2.0 1 991.7 1 932.3 2 105.4 2 206.5 2.8 2.6 2.6 2.5

South Africa 49.6 52.8 0.7 0.7 522.1 530.5 564.2 589.4 0.7 0.7 0.7 0.7

Turkey 69.5 74.9 1.0 1.0 874.1 837.4 994.3 1 057.3 1.2 1.1 1.2 1.2

United Kingdom 61.0 63.1 0.9 0.9 2 203.7 2 101.7 2 177.1 2 229.4 3.1 2.8 2.7 2.6

United States of America 303.8 320.1 4.6 4.5 13 681.1 13 263.0 13 816.1 14 450.3 18.9 17.9 17.0 16.7

Source: World Bank’s World Development Indicators, April 2015; and estimations by UNESCO Institute for Statistics; United Nations Department of 

Economic and Social Affairs, Population Division (2013) World Population Prospects: the 2012 Revision
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Table 1.2: World shares of expenditure on R&D, 2007, 2009, 2011 and 2013                     

GERD (in PPP$ billions) Share of world GERD (%)

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

World 1 132.3 1 225.5 1 340.2 1 477.7 100.0 100.0 100.0 100.0

High-income economies 902.4 926.7 972.8 1 024.0 79.7 75.6 72.6 69.3

Upper middle-income economies 181.8 243.9 303.9 381.8 16.1 19.9 22.7 25.8

Lower middle-income economies 46.2 52.5 60.2 68.0 4.1 4.3 4.5 4.6

Low-income economies 1.9 2.5 3.2 3.9 0.2 0.2 0.2 0.3

Americas 419.8 438.3 451.6 478.8 37.1 35.8 33.7 32.4

North America 382.7 396.5 404.8 427.0 33.8 32.4 30.2 28.9

Latin America 35.5 39.8 45.6 50.1 3.1 3.3 3.4 3.4

Caribbean 1.6 2.0 1.3 1.7 0.1 0.2 0.1 0.1

Europe 297.1 311.6 327.5 335.7 26.2 25.4 24.4 22.7

European Union 251.3 262.8 278.0 282.0 22.2 21.4 20.7 19.1

Southeast Europe 0.5 0.8 0.7 0.8 0.0 0.1 0.1 0.1

European Free Trade Association 12.6 13.1 13.7 14.5 1.1 1.1 1.0 1.0

Other Europe 32.7 34.8 35.0 38.5 2.9 2.8 2.6 2.6

Africa 12.9 15.5 17.1 19.9 1.1 1.3 1.3 1.3

Sub-Saharan Africa 8.4 9.2 10.0 11.1 0.7 0.7 0.7 0.8

Arab States in Africa 4.5 6.4 7.1 8.8 0.4 0.5 0.5 0.6

Asia 384.9 440.7 524.8 622.9 34.0 36.0 39.2 42.2

Central Asia 0.8 1.1 1.0 1.4 0.1 0.1 0.1 0.1

Arab States in Asia 4.3 5.0 5.6 6.7 0.4 0.4 0.4 0.5

West Asia 15.5 16.1 17.5 18.1 1.4 1.3 1.3 1.2

South Asia 35.4 39.6 45.7 50.9 3.1 3.2 3.4 3.4

Southeast Asia 328.8 378.8 455.1 545.8 29.0 30.9 34.0 36.9

Oceania 17.6 19.4 19.1 20.3 1.6 1.6 1.4 1.4

Other groupings

Least developed countries 2.7 3.1 3.7 4.4 0.2 0.3 0.3 0.3

Arab States all 8.8 11.4 12.7 15.4 0.8 0.9 0.9 1.0

OECD 860.8 882.2 926.1 975.6 76.0 72.0 69.1 66.0

G20 1 042.6 1 127.0 1 231.1 1 358.5 92.1 92.0 91.9 91.9

Selected countries

Argentina 2.5 3.1 4.0 4.6-1 0.2 0.3 0.3 0.3-1

Brazil 23.9 26.1 30.2 31.3-1 2.1 2.1 2.3 2.2-1

Canada 23.3 23.0 22.7 21.5 2.1 1.9 1.7 1.5

China 116.0 169.4b 220.6 290.1 10.2 13.8b 16.5 19.6

Egypt 1.6 3.0b 4.0 5.3 0.1 0.2b 0.3 0.4

France 40.6 43.2 44.6b 45.7 3.6 3.5 3.3b 3.1

Germany 69.5 73.8 81.7 83.7 6.1 6.0 6.1 5.7

India 31.1 36.2 42.8 – 2.7 3.0 3.2 –

Iran 7.1+1 3.1b 3.2-1 – 0.6+1 0.3b 0.3-1 –

Israel 8.6 8.4 9.1 10.0 0.8 0.7 0.7 0.7

Japan 139.9 126.9b 133.2 141.4 12.4 10.4b 9.9 9.6

Malaysia 2.7-1 4.8b 5.7 6.4-1 0.3+1 0.4b 0.4 0.5-1

Mexico 5.3 6.0 6.4 7.9 0.5 0.5 0.5 0.5

Republic of Korea 38.8 44.1 55.4 64.7 3.4 3.6 4.1 4.4

Russian Federation 22.2 24.2 23.0 24.8 2.0 2.0 1.7 1.7

South Africa 4.6 4.4 4.1 4.2-1 0.4 0.4 0.3 0.3-1

Turkey 6.3 7.1 8.5 10.0 0.6 0.6 0.6 0.7

United Kingdom 37.2 36.7 36.8 36.2 3.3 3.0 2.7 2.5

United States of America 359.4 373.5 382.1 396.7-1 31.7 30.5 28.5 28.1-1

-n/+n = data are for n years before or after reference year

b: break in series with previous year for which data are shown

Note: GERD figures are in PPP$ (constant prices – 2005). Many of the underlying data are estimated 

by the UNESCO Institute for Statistics for developing countries, in particular. Furthermore  in a 

substantial number of developing countries  data do not cover all sectors of the economy.
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GERD as share of GDP (%) GERD per capita (in PPP$) GERD per researcher (PPP$ thousands)

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

1.57 1.65 1.65 1.70 169.7 179.3 191.5 206.3 176.9 177.6 182.3 190.4

2.16 2.28 2.27 2.31 713.8 723.2 750.4 782.1 203.0 199.1 201.7 205.1

0.91 1.11 1.21 1.37 78.3 103.3 126.6 156.4 126.1 142.7 155.7 176.1

0.48 0.50 0.50 0.51 19.7 21.8 24.2 26.6 105.0 115.9 126.0 137.7

0.19 0.22 0.25 0.27 2.6 3.1 3.9 4.5 26.2 28.7 32.9 37.6

1.96 2.08 2.01 2.04 459.8 469.9 474.2 492.7 276.8 264.6 266.3 278.1

2.57 2.74 2.68 2.71 1 136.2 1 154.9 1 158.3 1 201.8 297.9 283.0 285.9 297.9

0.59 0.65 0.67 0.69 66.3 72.7 81.2 87.2 159.5 162.1 168.2 178.9

0.33 0.41 0.26 0.34 38.5 47.6 30.5 40.8 172.9 202.0 138.4 203.1

1.58 1.72 1.72 1.75 368.3 384.0 401.6 410.1 139.8 141.3 142.6 139.4

1.71 1.86 1.89 1.92 501.9 521.3 548.2 553.5 172.4 169.1 171.2 163.4

0.31 0.56 0.47 0.51 23.0 43.5 38.2 42.4 40.0 65.9 52.0 54.9

2.25 2.36 2.39 2.44 995.1 1 014.4 1 038.8 1 072.0 242.0 231.0 218.4 215.2

0.98 1.08 0.98 1.02 119.5 126.6 127.0 139.2 54.1 59.8 58.8 64.1

0.36 0.40 0.42 0.45 13.5 15.5 16.2 17.9 86.2 101.8 98.6 106.1

0.42 0.42 0.41 0.41 11.0 11.4 11.7 12.4 143.5 132.2 129.4 135.6

0.29 0.38 0.43 0.49 23.4 32.0 34.5 41.2 49.3 76.5 73.8 83.3

1.39 1.46 1.51 1.62 97.2 108.8 126.9 147.5 154.1 159.0 171.3 187.7

0.20 0.24 0.20 0.23 13.4 16.9 15.7 20.7 38.2 42.7 39.2 41.5

0.18 0.19 0.18 0.20 35.5 38.5 40.2 45.9 137.2 141.3 136.4 151.3

1.22 1.20 1.19 1.24 163.3 166.2 176.1 178.1 133.4 135.4 141.0 132.6

0.71 0.71 0.70 0.70 23.0 25.0 28.0 30.5 171.8 177.3 195.9 210.0

1.78 1.88 1.96 2.10 153.7 174.4 206.5 244.0 154.9 160.0 172.4 190.8

2.09 2.20 2.07 2.07 505.7 537.5 512.0 528.7 159.3 166.1 158.7 164.3

0.20 0.21 0.23 0.24 3.4 3.8 4.3 4.8 59.0 61.4 66.4 74.1

0.22 0.26 0.27 0.30 28.1 34.6 36.8 43.1 71.9 95.9 92.4 103.3

2.23 2.36 2.37 2.42 707.7 715.1 740.8 771.2 220.8 213.7 215.7 217.7

1.80 1.91 1.90 1.97 237.5 252.3 271.1 294.3 186.0 186.5 192.5 201.5

0.40 0.48 0.52 0.58-1 64.5 78.6 98.1 110.7-1 65.6 72.0 79.4 88.2-1

1.11 1.15 1.20 1.15-1 126.0 135.0 153.3 157.5-1 205.8 202.4 210.5-1 –

1.92 1.92 1.79 1.63 707.5 682.3 658.5 612.0 154.2 153.3 139.2 141.9-1

1.40 1.70b 1.84 2.08 87.0 125.4b 161.2 209.3 –* 147.0b 167.4 195.4

0.26 0.43b 0.53 0.68 21.5 39.6b 50.3 64.8 32.4 86.5b 96.1 111.6

2.02 2.21 2.19b 2.23 653.0 687.0 701.4 710.8 183.1 184.3 178.9b 172.3

2.45 2.73 2.80 2.85 832.0 887.7 985.0 1 011.7 239.1 232.7 241.1 232.3

0.79 0.82 0.82 – 26.8 30.5 35.0 – 171.4-2 – 201.8-1 –

0.75+1 0.31b 0.31-1 – 97.5+1 41.8b 43.0 – 130.5+1 58.9b 58.4-1 –

4.48 4.15 4.10 4.21 1 238.9 1 154.1 1 211.4 1 290.5 – – 165.6 152.9-1

3.46 3.36b 3.38 3.47 1 099.5 996.2b 1 046.1 1 112.2 204.5 193.5b 202.8 214.1

0.61-1 1.01b 1.06 1.13-1 101.11 173.7b 199.9 219.9-1 274.6-1 163.1b 121.7 123.5-1

0.37 0.43 0.42 0.50 46.6 51.3 54.0 65.0 139.3 138.9 139.7 –

3.00 3.29 3.74 4.15 815.6 915.7 1 136.0 1 312.7 174.8 180.7 191.6 200.9

1.12 1.25 1.09 1.12 154.7 168.4 160.1 173.5 47.4 54.7 51.3 56.3

0.88 0.84 0.73 0.73-1 92.9 87.1 79.7 80.5-1 238.6 224.0 205.9 197.3-1

0.72 0.85 0.86 0.95 90.9 99.8 117.0 133.5 127.1 123.1 118.5 112.3

1.69 1.75 1.69 1.63 610.1 594.4 590.3 573.8 147.2 143.2 146.6 139.7

2.63 2.82 2.77 2.81-1 1 183.0 1 206.7 1 213.3 1 249.3-1 317.0 298.5 304.9 313.6-1

Source: estimations by UNESCO Institute for Statistics, July 2015; for Brazilian GERD/GDP ratio in 2012: Brazilian Ministry of Science, Technology and Innovation
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The global crisis also provoked a reversal in brain drain in 

some parts of Africa, as visions of Europe and North America 

struggling with low growth rates and high unemployment 

discouraged emigration and encouraged some to return 

home. Returnees are today playing a key role in STI policy 

formulation, economic development and innovation. Even 

those who remain abroad are contributing: remittances are 

now overtaking FDI inflows to Africa (Chapter 19).

The heightened interest in STI is clearly visible in the Vision 

2020 or 2030 planning documents adopted by African 

countries in recent years. In Kenya, for instance, the Science, 

Technology and Innovation Act passed in 2013 contributes 

to the realization of Kenya Vision 2030, which foresees the 

country’s transformation into an upper middle-income 

economy with a skilled labour force by 2030. The act 

may be a ‘game-changer’ for Kenya, which has not only 

created a National Research Fund but also, critically, made 

provisions for the fund to receive 2% of Kenya’s GDP each 

financial year. This substantial commitment of funds should 

help Kenya raise its GERD/GDP ratio well above 0.79% 

(2010).

The BRICS countries present a contrasting picture. In 

China, public and business funding of R&D have risen 

in tandem. In India, business R&D has progressed faster 

than government commitment to R&D. In Brazil, public 

commitment to R&D has remained more or less stable since 

2008, whereas the business enterprise sector has slightly 

augmented its own effort. Since all firms surveyed in 2013 

reported a drop in innovation activity since 2008, this trend 

will most likely affect spending if the Brazilian economic 

Figure 1.1: GERD financed by government as a share of GDP, 2005–2013 (%)
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slowdown persists. In South Africa, there has been a sharp 

drop in private-sector R&D since the global financial crisis, in 

spite of rising public spending on R&D. This partly explains 

why the GERD/GDP ratio shrank from a high of 0.89% in 2008 

to 0.73% in 2012.

The high-income countries have been particularly hard hit by 

the crisis which swept the world in 2008 and 2009. Whereas 

the US economy is back on an even keel, Japan and the EU are 

finding recovery an uphill struggle. In Europe, slow economic 

growth since the financial crisis of 2008 and the ensuing 

pressures of fiscal consolidation within Eurozone countries 

have put pressure on public investment in knowledge 

(Chapter 9), despite the hike in the Horizon 2020 budget. 

Among EU countries, only Germany was actually in a position 

to increase its commitment to public R&D over the past 

five years. France and the UK saw it decline. As in Canada, 

budgetary pressures on national research budgets have 

led to significant reductions in government-funded R&D 

intensity (Figure 1.1). With the notable exception of Canada, 

this  trend is not perceptible in overall R&D expenditure, 

since the private sector has maintained its own level of 

spending throughout the crisis (Figures 1.1 and 1.2 and 

Table 1.2).

In search of an optimal balance between basic and 

applied science

The great majority of countries now acknowledge the 

importance of STI for sustaining growth over the longer 

term. Low and lower-middle income countries hope to use 

it to raise income levels, wealthier countries to hold their 

own in an increasingly competitive global marketplace. 

Figure 1.2: GERD performed by business enterprises as a share of GDP, 2005–2013 (%)
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The danger is that, in the race to improve national 

competitiveness, countries may lose sight of the old adage 

that ‘without basic science, there would be no science to 

apply’. Basic research generates the new knowledge that 

gives rise to applications, commercial or otherwise. As 

the author of the chapter on Canada puts it (Chapter 4), 

‘science powers commerce – but not only.’ The question 

is: what is the optimal balance between basic and applied 

research? 

The Chinese leadership has become dissatisfied with 

the return on its wider investment in R&D. At the same 

time, China has opted to devote just 4–6% of research 

expenditure to basic research over the past decade. In 

India, universities perform just 4% of GERD. Although India 

has created an impressive number of universities in recent 

years, industry has complained about the ‘employability’ of 

science and engineering graduates. Basic research not only 

generates new knowledge; it also contributes to the quality 

of university education.

In the USA, the federal government specializes in 

supporting basic research, leaving industry to take the lead 

in applied research and technological development. There 

is a risk that the current austerity drive, combined with 

changing priorities, may affect the USA’s long-term capacity 

to generate new knowledge. 

Meanwhile, the USA’s northern neighbour is cutting back 

on federal funding of government science but investing 

in venture capital, in order to develop business innovation 

and woo new trading partners. In January 2013, the 

Canadian government announced its Venture Capital Action 

Plan, a strategy for deploying CAN$ 400 million in new 

capital over the next 7–10 years to leverage private sector-

led investment in the form of venture capital funds.

The Russian Federation has traditionally devoted a large 

share of GERD to basic research (like South Africa: 24% in 

2010). Since the government adopted an innovation-led 

growth strategy in 2012, a greater share of its appropriation 

for R&D has been oriented towards the needs of industry. 

Since funding is finite, this readjustment has occurred to 

the detriment of basic research, which dropped from 26% 

to 17% of the total between 2008 and 2013.

The EU has made the opposite calculation. Despite 

the chronic debt crisis, the European Commission has 

maintained its commit-ment to basic research. The European 

Research Council (est. 2007), the first pan-European funding 

body for frontier research in basic sciences, has been 

endowed with € 13.1 billion for the period 2014–2020, 

equivalent to 17% of Horizon 2020’s overall budget.

The Republic of Korea increased its own commitment to 

basic research from 13% to 18% of GERD between 2001 and 

2011 and Malaysia has followed a similar path (from 11% 

in 2006 to 17% in 2011). These two countries now devote a 

comparable share to that of the USA: 16.5% in 2012. In the 

Republic of Korea, the government is investing heavily in 

basic research to correct the impression that the country 

made the transition from a poor agricultural country to an 

industrial giant through imitation alone, without developing 

an endogenous capacity in basic sciences. The government 

also plans to foster linkages between basic sciences and 

the business world: in 2011, the National Institute for Basic 

Science opened on the site of the future International 

Science Business Belt in Daejeon.

The gap in R&D expenditure is narrowing

Geographically, the distribution of investment in knowledge 

remains unequal (Table 1.2). The USA still dominates, with 

28% of global investment in R&D. China has moved into 

second place (20%), ahead of the EU (19%) and Japan 

(10%). The rest of the world represents 67% of the global 

population but just 23% of global investment in R&D. 

GERD encompasses both public and private investment 

in R&D. The share of GERD performed by the business 

enterprise sector (BERD) tends to be higher in economies 

with a greater focus on technology-based competitiveness 

in manufacturing, as reflected in their higher BERD/GDP 

ratio (Chapter 2). Among the larger economies for which 

adequate data are available, the BERD/GDP intensity has risen 

appreciably in only a few countries such as the Republic of 

Korea and China and, to a lesser extent, in Germany, the USA, 

Turkey and Poland (Figure 1.2). At best, it has remained 

stable in Japan and the UK and receded in Canada and 

South Africa. 

Given the fact that almost one in five human beings is 

Chinese, the rapid progression in BERD in China has had a 

knock-on effect of massive proportions: between 2001 and 

2011, China and India’s combined global share of BERD 

quadrupled from 5% to 20%, largely to the detriment of 

Western Europe and North America (see Figure 2.1).

Figure 1.3 highlights the continuing concentration of R&D 

resources in a handful of highly developed or dynamic 

economies. Several of these advanced economies fall in 

the middle of the figure (Canada and UK), reflecting their 

similar density of researchers with the leaders (such as 

Germany or the USA), yet lower levels of R&D intensity. 

The R&D or human capital intensities of Brazil, China, India 

and Turkey might still be low but their contribution to the 

global stock of knowledge is rapidly rising, thanks to the 

sheer size of their financial investment in R&D. 
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Figure 1.3: Mutually reinforcing effect of strong government investment in R&D and researchers, 2010–2011

The size of the bubbles is proportionate to GERD funded by business as a share of GDP (%)
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Table 1.3: World shares of researchers, 2007, 2009, 2011 and 2013                

Researchers (‘000s) Share of global researchers (%)

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013

World 6 400.9 6 901.9 7 350.4 7 758.9 100.0 100.0 100.0 100.0

High-income economies 4 445.9 4 653.9 4 823.1 4 993.6 69.5 67.4 65.6 64.4

Upper middle-income economies 1 441.8 1 709.4 1 952.3 2 168.8 22.5 24.8 26.6 28.0

Lower middle-income economies 439.6 453.2 478.0 493.8 6.9 6.6 6.5 6.4

Low-income economies 73.6 85.4 96.9 102.6 1.2 1.2 1.3 1.3

Americas 1 516.6 1 656.7 1 696.1 1 721.9 23.7 24.0 23.1 22.2

North America 1 284.9 1 401.2 1 416.1 1 433.3 20.1 20.3 19.3 18.5

Latin America 222.6 245.7 270.8 280.0 3.5 3.6 3.7 3.6

Caribbean 9.1 9.7 9.2 8.5 0.1 0.1 0.1 0.1

Europe 2 125.6 2 205.0 2 296.8 2 408.1 33.2 31.9 31.2 31.0

European Union 1 458.1 1 554.0 1 623.9 1 726.3 22.8 22.5 22.1 22.2

Southeast Europe 11.3 12.8 14.2 14.9 0.2 0.2 0.2 0.2

European Free Trade Association 51.9 56.8 62.9 67.2 0.8 0.8 0.9 0.9

Other Europe 604.3 581.4 595.8 599.9 9.4 8.4 8.1 7.7

Africa 150.1 152.7 173.4 187.5 2.3 2.2 2.4 2.4

Sub-Saharan Africa 58.8 69.4 77.1 82.0 0.9 1.0 1.0 1.1

Arab States in Africa 91.3 83.3 96.3 105.5 1.4 1.2 1.3 1.4

Asia 2 498.1 2 770.8 3 063.9 3 318.0 39.0 40.1 41.7 42.8

Central Asia 21.7 25.1 26.1 33.6 0.3 0.4 0.4 0.4

Arab States in Asia 31.6 35.6 40.7 44.0 0.5 0.5 0.6 0.6

West Asia 116.2 119.2 124.3 136.9 1.8 1.7 1.7 1.8

South Asia 206.2 223.6 233.0 242.4 3.2 3.2 3.2 3.1

Southeast Asia 2 122.4 2 367.4 2 639.8 2 861.1 33.2 34.3 35.9 36.9

Oceania 110.5 116.7 120.1 123.3 1.7 1.7 1.6 1.6

Other groupings

Least developed countries 45.2 51.0 55.8 58.8 0.7 0.7 0.8 0.8

Arab States all 122.9 118.9 137.0 149.5 1.9 1.7 1.9 1.9

OECD 3 899.2 4 128.9 4 292.5 4 481.6 60.9 59.8 58.4 57.8

G20 5 605.1 6 044.0 6 395.0 6 742.1 87.6 87.6 87.0 86.9

Selected countries

Argentina 38.7 43.7 50.3 51.6-1 0.6 0.6 0.7 0.7-1

Brazil 116.3 129.1 138.7-1 – 1.8 1.9 2.0-1 –

Canada 151.3 150.2 163.1 156.6-1 2.4 2.2 2.2 2.1-1

China – * 1 152.3b 1 318.1 1 484.0 –* 16.7b 17.9 19.1

Egypt 49.4 35.2 41.6 47.7 0.8 0.5 0.6 0.6

France 221.9 234.4 249.2b 265.2 3.5 3.4 3.4b 3.4

Germany 290.9 317.3 338.7 360.3 4.5 4.6 4.6 4.6

India 154.8 -2 – 192.8-1 – 2.6-2 – 2.7-1 –

Iran 54.3+1 52.3b 54.8-1 – 0.8+1 0.8b 0.8-1 –

Israel – – 55.2 63.7-1 – – 0.8 0.8-1

Japan 684.3 655.5b 656.7 660.5 10.7 9.5b 8.9 8.5

Malaysia 9.7-1 29.6b 47.2 52.1-1 0.2-1 0.4b 0.6 0.7-1

Mexico 37.9 43.0 46.1 – 0.6 0.6 0.6 –

Republic of Korea 221.9 244.1 288.9 321.8 3.5 3.5 3.9 4.1

Russian Federation 469.1 442.3 447.6 440.6 7.3 6.4 6.1 5.7

South Africa 19.3 19.8 20.1 21.4-1 0.3 0.3 0.3 0.3-1

Turkey 49.7 57.8 72.1 89.1 0.8 0.8 1.0 1.1

United Kingdom 252.7 256.1 251.4 259.3 3.9 3.7 3.4 3.3

United States of America 1 133.6 1 251.0 1 252.9 1 265.1-1 17.7 18.1 17.0 16.7-1

-n/+n = data are for n years before or after reference year

b: break in series with previous year for which data are shown
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Researchers per million inhabitants

2007 2009 2011 2013

959.2 1 009.8 1 050.4 1 083.3

3 517.0 3 632.3 3 720.4 3 814.1

620.9 723.9 813.0 888.1

187.8 187.8 192.2 192.9

98.7 109.6 119.1 120.7

1 661.2 1 776.1 1 780.8 1 771.6

3 814.6 4 081.5 4 052.0 4 034.1

415.8 448.3 482.7 487.7

223.0 235.4 220.2 200.8

2 635.4 2 717.4 2 816.4 2 941.9

2 911.8 3 081.9 3 202.0 3 388.3

575.4 659.9 734.8 772.0

4 112.4 4 390.4 4 757.0 4 980.8

2 208.8 2 115.3 2 160.2 2 170.4

156.8 151.8 164.1 168.8

77.0 86.0 90.6 91.4

474.0 418.1 467.2 494.5

630.6 684.4 740.8 785.8

351.6 395.0 399.7 500.0

259.2 272.5 294.4 303.1

1 224.1 1 226.9 1 249.1 1 343.2

133.7 141.0 143.1 145.0

991.9 1 090.1 1 197.6 1 279.1

3 173.8 3 235.7 3 226.8 3 218.9

57.7 62.2 65.0 65.5

390.7 360.5 397.8 417.0

3 205.9 3 346.7 3 433.7 3 542.3

1 276.9 1 353.2 1 408.0 1 460.7

983.5 1 092.3 1 236.0 1 255.8-1

612.0 667.2 710.3-1 –

4 587.7 4 450.6 4 729.0 4 493.7-1

–* 852.8b 963.2 1 071.1

665.0 457.9 523.6 580.7

3 566.1 3 726.7 3 920.1b 4 124.6

3 480.0 3 814.6 4 085.9 4 355.4

137.4-2 – 159.9-1 –

746.9+1 710.6b 736.1-1 –

– – 7 316.6 8 337.1-1

5 377.7 5 147.4b 5 157.5 5 194.8

368.2-1 1 065.4b 1 642.7 1 780.2-1

334.1 369.1 386.4 –

4 665.0 5 067.5 5 928.3 6 533.2

3 265.4 3 077.9 3 120.4 3 084.6

389.5 388.9 387.2 408.2-1

714.7 810.7 987.0 1 188.7

4 143.8 4 151.1 4 026.4 4 107.7

3 731.4 4 042.1 3 978.7 3 984.4-1

Note: Researchers are in full-time equivalents.

Source: estimations by UNESCO Institute for Statistics, July 2015 

GLOBAL TRENDS IN HUMAN CAPITAL

Widespread growth in researchers, little change in the 

global balance

Today, there are some 7.8 million researchers worldwide 

(Table 1.3). Since 2007, the number of researchers has risen by 

21%. This remarkable growth is also reflected in the explosion 

of scientific publications. 

The EU remains the world leader for the number of 

researchers, with a 22.2% share. Since 2011, China (19.1%) 

has overtaken the USA (16.7%), as predicted by the UNESCO 

Science Report 2010, despite a downward readjustment of the 

Chinese figures since this publication’s release. Japan’s world 

share has shrunk from 10.7% (2007) to 8.5% (2013) and the 

Russian Federation’s share from 7.3% to 5.7%. 

The Big Five thus still account for 72% of all researchers, 

even if there has been a reshuffle in their respective shares. 

Of note is that the high-income countries have ceded some 

ground to the upper middle-income countries, including 

China; the latter accounted for 22.5% of researchers in 2007 

but 28.0% in 2013 (Table 1.3).

As Figure 1.3 highlights, once countries are prepared to 

invest more in research personnel and in publicly funded 

research, the propensity of businesses to invest in R&D also 

increases (the size of the bubbles). Public and privately 

funded research have different aims, of course, but their 

contribution to national growth and welfare depends on how 

well they complement one another. This holds for countries 

of all income levels but it is clear that the relationship 

becomes powerful above a certain threshold in researcher 

density and publicly funded R&D intensity. Whereas one 

can find a few countries with a relatively high intensity of 

business-funded R&D in the lower left-hand quadrant of the 

graphic, none in the upper right-hand quadrant have a low 

intensity of business R&D.

Researchers from lower income countries are still pursuing 

career opportunities abroad but their destination of choice 

is widening. This may be partly because the 2008 crisis has 

somewhat tarnished the image of Europe and North America as 

an Eldorado. Even countries suffering from brain drain are also 

attracting researchers. For instance, Sudan lost more than 3 000 

junior and senior researchers to migration between 2002 and 

2014, according to the National Research Centre. Researchers 

were drawn to neighbouring countries such as Eritrea and 

Ethiopia by the better pay, which is more than double that 

offered to university staff in Sudan. In turn, Sudan has become 

a refuge for students from the Arab world, particularly since the 

turmoil of the Arab Spring. Sudan is also attracting a growing 

number of students from Africa (Chapter 19). 
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In the coming years, competition for skilled workers from the 

global pool will most likely intensify (Chapter 2). This trend 

will depend in part on levels of investment in science and 

technology around the world and demographic trends, such 

as low birth rates and ageing populations in some countries 

(Japan, EU, etc). Countries are already formulating broader 

policies to attract and retain highly skilled migrants and 

international students, in order to establish an innovative 

environment or maintain it, as in Malaysia (Chapter 26). 

The number of international students is growing rapidly 

(Figure 1.4). Chapter 2 highlights the increasing mobility 

at doctoral level, which, in turn, is driving the mobility of 

scientists. This is perhaps one of the most important trends 

of recent times. A study conducted recently by the UNESCO 

Institute for Statistics found that students from the Arab 

States, Central Asia, sub-Saharan African and Western Europe 

were more likely to study abroad than their peers from other 

regions. Central Asia has even overtaken Africa for the share 

of tertiary students studying abroad (see Figure 2.10). 

National and regional schemes in Europe and Asia are 

actively encouraging doctoral students to study abroad. The 

Vietnamese government, for instance, sponsors the doctoral 

training of its citizens overseas, in order to add 20 000 

doctorate-holders to the faculty of Vietnamese universities 

by 2020. Saudi Arabia is taking a similar approach. Malaysia, 

meanwhile, plans to become the sixth-largest global 

destination for international university students by 2020. 

Between 2007 and 2012, the number of international 

students in Malaysia almost doubled to more than 56 000 

(Chapter 26). South Africa hosted about 61 000 international 

students in 2009, two-thirds of whom came from other SADC 

nations (Chapter 20). Cuba is a popular destination for Latin 

American students (Chapter 7).

The other half of human capital still a minority

As countries grapple with the need to establish a pool of 

scientists or researchers that is commensurate with their 

ambitions for development, their attitudes to gender issues 

are changing. Some Arab States now have more women 

than men studying natural sciences, health and agriculture 

at university (Chapter 17). Saudi Arabia plans to create 500 

vocational training schools to reduce its dependence on 

foreign workers, half of which will train teenage girls (Chapter 

17). Some 37% of researchers in the Arab world are women, 

more than in the EU (33%).

On the whole, women constitute a minority in the research 

world. They also tend to have more limited access to 

funding than men and to be less represented in prestigious 

universities and among senior faculty, which puts them at a 

further disadvantage in high-impact publishing (Chapter 3). 

The regions with the highest shares of women researchers 

are Southeast Europe (49%), the Caribbean, Central Asia and 

Latin America (44%). Sub-Saharan Africa counts 30% women 

and South Asia 17%. Southeast Asia presents a contrasting 

picture, with women representing 52% of researchers in the 

Philippines and Thailand, for instance, but only 14% in Japan 

and 18% in the Republic of Korea (Chapter 3).

Globally, women have achieved parity (45–55%) at the 

bachelor’s and master’s levels, where they represent 53% of 

graduates. At the PhD level, they slip beneath parity to 43%. 

Figure 1.4: Long-term growth of tertiary-level international students worldwide, 1975–2013

Source: UNESCO Institute for Statistics, June 2015
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The gap widens at the researcher level, where they now only 

account for 28.4% of researchers, before becoming a gulf at 

the higher echelons of decision-making (Chapter 3).

A number of countries have put policies in place to foster 

gender equality. Three examples are Germany, where the 

coalition agreement of 2013 introduced a 30% quota for 

women on company boards of directors, Japan, where the 

selection criteria for most large university grants now take 

into account the proportion of women among teaching 

staff and researchers, and the Republic of Congo, which 

established a Ministry for the Promotion of Women and 

Integration of Women in National Development in 2012.

TRENDS IN KNOWLEDGE GENERATION

The EU still leads the world for publications

The EU still leads the world for publications (34%), followed by 

the USA on 25% (Table 1.4). Despite these impressive figures, 

the world shares of both the EU and the USA have fallen over 

the past five years, as China has pursued its meteoric rise: 

Chinese publications have nearly doubled over the past five 

years to 20% of the world total. Ten years ago, China accounted 

for just 5% of global publications. This rapid growth reflects the 

coming of age of the Chinese research system, be it in terms of 

investment, the number of researchers or publications. 

In terms of the relative specializations of countries in scientific 

disciplines, Figure 1.5 points to the large differences in 

specialization among countries. The traditionally dominant 

scientific countries seem to be relatively strong in astronomy 

and relatively weak in agricultural sciences. This is particularly 

the case for the UK, which is strong in social sciences. France’s 

scientific strength still seems to lie in mathematics. The USA 

and UK focus more on life sciences and medicine and Japan 

on chemistry.

Among the BRICS countries, there are some striking differences. 

The Russia Federation shows a strong specialization in physics, 

astronomy, geosciences, mathematics and chemistry. By 

contrast, China’s scientific output shows a fairly well-balanced 

pattern, with the exception of psychology, social and life 

sciences, where China’s scientific output is well below the 

average. Brazil’s relative strengths lie in agriculture and life 

sciences. Malaysia, not surprisingly, specializes in engineering 

and computer sciences.

Over the past five years, several new trends have emerged 

in terms of national research priorities. Some of the data on 

scientific publications reflect these priorities but often the 

classification across disciplines is not detailed enough. For 

instance, energy has become an overriding preoccupation 

but related research is spread across several disciplines. 

Innovation occurring in countries of all income levels 
As Chapter 2 highlights, and contrary to some received wisdom, 

innovative behaviour is occurring in countries spanning all 

income levels. The significant differences in innovation rate 

and typologies observed among developing countries that 

otherwise have comparable levels of income are of distinct 

policy interest. According to a survey of innovation conducted 

by the UNESCO Institute for Statistics (Chapter 2), firms’ 

innovative behaviour tends to be clustered in research hotspots, 

such as in coastal  regions of China or in the Brazilian State of 

São Paolo. The survey suggests that, over time, FDI flows related 

to R&D are spreading innovation more evenly around the world.

Whereas much high-level policy focuses on fostering 

investment in R&D, the innovation survey underscores the 

potential importance for firms of acquiring external knowledge 

or pursuing non-technological innovation (Chapter 2). The 

survey confirms the weakness of interaction between firms, on 

the one hand, and universities and public laboratories, on the 

other. This worrying trend is highlighted in many chapters of the 

present report, including those on Brazil (Chapter 8), the Black 

Sea basin (Chapter 12), Russian Federation (Chapter 13), Arab 

States (Chapter 17) and India (Chapter 22).

Patenting behaviour provides insights into the impact of 

innovation. Triadic patents – a term referring to the same 

invention being patented by the same inventor with the 

patenting offices of the USA, EU and Japan – provide an 

indicator of a country’s propensity to pursue technology-

based competitiveness at the global level. The overall 

dominance of high-income economies in this regard is 

striking (Table 1.5 and Figure 1.6). The Republic of Korea and 

China are the only countries that have made a significant dent 

in the dominance of the Triad for this indicator. Although the 

global share of the non-G20 countries tripled in the ten years 

to 2012, it remains a trifling 1.2%. Table 1.5 likewise illustrates 

the extreme concentration of patent applications in North 

America, Asia and Europe: the rest of the world barely counts 

for 2% of the world stock.

The United Nations is currently discussing how to 

operationalize the proposed technology bank for least 

developed countries.7 The purpose of the technology bank 

will be to enhance the ability of these countries to access 

technologies developed elsewhere and to increase their 

capacity to patent. In September 2015, the United

Nations adopted a Technology Facilitation Mechanism 

for clean and environmentally sound technologies at a 

Summit on Sustainable Development in New York (USA); 

this mechanism will contribute to the implementation of the  

Sustainable Development Goals (Agenda 2030) adopted the 

same month.

7. See: http://unohrlls.org/technologybank 
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Table 1.4: World shares of scientific publications, 2008 and 2014 

Total publications

Change  
(%)  

2008– 
2014

World share of 
publications (%)

Publications per  
million inhabitants

Publications  
with international  

co-authors (%)

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

World 1 029 471 1 270 425 23.4 100.0 100.0 153 176 20.9 24.9

High-income economies 812 863 908 960 11.8 79.0 71.5 653 707 26.0 33.8

Upper middle-income economies 212 814 413 779 94.4 20.7 32.6 91 168 28.0 28.4

Lower middle-income economies 58 843 86 139 46.4 5.7 6.8 25 33 29.2 37.6

Low-income economies 4 574 7 660 67.5 0.4 0.6 6 9 80.1 85.8

Americas 369 414 417 372 13.0 35.9 32.9 403 428 29.7 38.2

North America 325 942 362 806 11.3 31.7 28.6 959 1 013 30.5 39.6

Latin America 50 182 65 239 30.0 4.9 5.1 93 112 34.5 41.1

Caribbean 1 289 1 375 6.7 0.1 0.1 36 36 64.6 82.4

Europe 438 450 498 817 13.8 42.6 39.3 542 609 34.8 42.1

European Union 379 154 432 195 14.0 36.8 34.0 754 847 37.7 45.5

Southeast Europe 3 314 5 505 66.1 0.3 0.4 170 287 37.7 43.3

European Free Trade Association 26 958 35 559 31.9 2.6 2.8 2 110 2 611 62.5 70.1

Other Europe 51 485 57 208 11.1 5.0 4.5 188 207 27.2 30.3

Africa 20 786 33 282 60.1 2.0 2.6 21 29 52.3 64.6

Sub-Saharan Africa 11 933 18 014 51.0 1.2 1.4 15 20 57.4 68.7

Arab States in Africa 8 956 15 579 74.0 0.9 1.2 46 72 46.0 60.5

Asia 292 230 501 798 71.7 28.4 39.5 73 118 23.7 26.1

Central Asia 744 1 249 67.9 0.1 0.1 12 18 64.0 71.3

Arab States in Asia 5 842 17 461 198.9 0.6 1.4 46 118 50.3 76.8

West Asia 22 981 37 946 65.1 2.2 3.0 239 368 33.0 33.3

South Asia 41 646 62 468 50.0 4.0 4.9 27 37 21.2 27.8

Southeast Asia 224 875 395 897 76.1 21.8 31.2 105 178 23.7 25.2

Oceania 35 882 52 782 47.1 3.5 4.2 1 036 1 389 46.8 55.7

Other groupings

Least developed countries 4 191 7 447 77.7 0.4 0.6 5 8 79.7 86.8

Arab States all 14 288 29 944 109.6 1.4 2.4 44 82 45.8 65.9

OECD 801 151 899 810 12.3 77.8 70.8 654 707 25.8 33.3

G20 949 949 1 189 605 25.2 92.3 93.6 215 256 22.4 26.2

Selected countries

Argentina 6 406 7 885 23.1 0.6 0.6 161 189 44.9 49.3

Brazil 28 244 37 228 31.8 2.7 2.9 147 184 25.6 33.5

Canada 46 829 54 631 16.7 4.5 4.3 1 403 1 538 46.6 54.5

China 102 368 256 834 150.9 9.9 20.2 76 184 23.4 23.6

Egypt 4 147 8 428 103.2 0.4 0.7 55 101 38.0 60.1

France 59 304 65 086 9.7 5.8 5.1 948 1 007 49.3 59.1

Germany 79 402 91 631 15.4 7.7 7.2 952 1 109 48.6 56.1

India 37 228 53 733 44.3 3.6 4.2 32 42 18.5 23.3

Iran 11 244 25 588 127.6 1.1 2.0 155 326 20.5 23.5

Israel 10 576 11 196 5.9 1.0 0.9 1 488 1 431 44.6 53.1

Japan 76 244 73 128 -4.1 7.4 5.8 599 576 24.5 29.8

Malaysia 2 852 9 998 250.6 0.3 0.8 104 331 42.3 51.6

Mexico 8 559 11 147 30.2 0.8 0.9 74 90 44.7 45.9

Republic of Korea 33 431 50 258 50.3 3.2 4.0 698 1 015 26.6 28.8

Russian Federation 27 418 29 099 6.1 2.7 2.3 191 204 32.5 35.7

South Africa 5 611 9 309 65.9 0.5 0.7 112 175 51.9 60.5

Turkey 18 493 23 596 27.6 1.8 1.9 263 311 16.3 21.6

United Kingdom 77 116 87 948 14.0 7.5 6.9 1 257 1 385 50.4 62.0

United States of America 289 769 321 846 11.1 28.1 25.3 945 998 30.5 39.6

Note: The sum of the numbers for the various regions exceeds the total number because papers with multiple authors from different 

regions contribute fully to each of these regions.

Source: Data from Thomson Reuters’ Web of Science  Science Citation Index Expanded  compiled for UNESCO by Science-Metrix, May 2015
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Source: UNU-MERIT, based on the Web of Science (Thomson Reuters); 

data treatment by Science–Metrix 
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Table 1.5: Patents submitted to USPTO, 2008 and 2013

By region or country of inventor

USPTO patents

Total World share (%)

2008 2013 2008 2013

World 157 768 277 832 100.0 100.0

High-income economies 149 290 258 411 94.6 93.0

Upper middle-income economies 2 640 9 529 1.7 3.4

Lower middle-income economies 973 3 586 0.6 1.3

Low-income economies 15 59 0.0 0.0

Americas 83 339 145 741 52.8 52.5

North America 83 097 145 114 52.7 52.2

Latin America 342 829 0.2 0.3

Caribbean 21 61 0.0 0.0

Europe 25 780 48 737 16.3 17.5

European Union 24 121 45 401 15.3 16.3

Southeast Europe 4 21 0.0 0.0

European Free Trade Association 1 831 3 772 1.2 1.4

Other Europe 362 773 0.2 0.3

Africa 137 303 0.1 0.1

Sub-Saharan Africa 119 233 0.1 0.1

Arab States in Africa 18 70 0.0 0.0

Asia 46 773 83 904 29.6 30.2

Central Asia 3 8 0.0 0.0

Arab States in Asia 81 426 0.1 0.2

West Asia 1 350 3 464 0.9 1.2

South Asia 855 3 350 0.5 1.2

Southeast Asia 44 515 76 796 28.2 27.6

Oceania 1 565 2 245 1.0 0.8

Other groupings

Least developed countries 7 23 0.0 0.0

Arab States all 99 492 0.1 0.2

OECD 148 658 257 066 94.2 92.5

G20 148 608 260 904 94.2 93.9

Selected countries

Argentina 45 114 0.0 0.0

Brazil 142 341 0.1 0.1

Canada 3 936 7 761 2.5 2.8

China 1 757 7 568 1.1 2.7

Egypt 10 52 0.0 0.0

France 3 683 7 287 2.3 2.6

Germany 9 901 17 586 6.3 6.3

India 848 3 317 0.5 1.2

Iran 3 43 0.0 0.0

Israel 1 337 3 405 0.8 1.2

Japan 34 198 52 835 21.7 19.0

Malaysia 200 288 0.1 0.1

Mexico 90 217 0.1 0.1

Republic of Korea 7 677 14 839 4.9 5.3

Russian Federation 281 591 0.2 0.2

South Africa 102 190 0.1 0.1

Turkey 35 113 0.0 0.0

United Kingdom 3 828 7 476 2.4 2.7

United States of America 79 968 139 139 50.7 50.1

Note: The sum of the numbers and percentages for the various regions exceeds the total because patents with multiple inventors from different regions 

contribute fully to each of these regions.

Source: Data from United States Patents and Trademark Office (USPTO)  PATSTAT, database  compiled for UNESCO by Science-Metrix, June 2015
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Number of triadic patents, 2002, 2007 and 2012
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Figure 1.6: Trends in triadic patents worldwide, 2002, 2007 and 2012

2.2%
Switzerland’s world share of triadic patents 
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leap among high-income countries
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between 2002 and 2012 (from an 0.9% 

to 0.6% world share), the sheerest drop 

among the G20
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share of triadic patents between 2002 and 2012

The Republic of Korea’s share of triadic patents almost doubled to 5.5% between 2002 and 2012

China’s share of triadic patents grew from 0.5% to 3.6% and the other G20 members doubled their 
world share to 1.6%, on average

Global shares of triadic patents, 2002 and 2012 (%)

Note: Nowcasting triadic patents of countries in the USPTO database, 2002, 2007 and 2012; triadic patents are a series of corresponding patents filed at the European 

Patent Office (EPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the Japan Patent Office (JPO) for the same invention, by the same applicant or inventor.

Source: UNESCO Institute for Statistics based on OECD online database (OECD.Stat), August 2015
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A CLOSER LOOK AT COUNTRIES            
AND REGIONS

More countries are covered by the UNESCO Science Report 

this time than ever before. This reflects the growing 

acceptance worldwide of STI as a driver of development. The 

following section summarizes the most insightful trends and 

developments emerging from Chapters 4 to 27. 

Canada (Chapter 4) has managed to dodge the worst 

shockwaves from the US financial crisis of 2008, thanks to 

a robust banking industry and strong energy and natural 

resource sectors, but this is now changing with the decline in 

global oil prices since 2014. 

Two important weaknesses highlighted by the UNESCO 

Science Report 2010 persist: a tepid private-sector 

commitment to innovation and the lack of a strong national 

agenda for talent and training in scientific and engineering 

fields. Academic research remains relatively strong, overall, 

with publications outperforming the OECD average in terms 

of average citation rate, but Canada is slipping in higher 

education rankings. An additional vulnerability has emerged: 

a policy agenda focused almost exclusively on using science 

to power commerce, often to the detriment of critical ‘public 

good’ science, alongside the downsizing of government 

science agencies and departments.

A recent government review has identified a possible 

disconnect between Canada’s strengths in science and 

technology, on the one hand, and industrial R&D and 

economic competitiveness, on the other. Although 

overall industrial R&D remains weak, four industries 

display considerable strength: aerospace products and 

parts manufacturing; ICTs; oil and gas extraction; and 

pharmaceutical manufacturing.

Between 2010 and 2013, Canada’s GERD/GDP fell to its lowest 

level in a decade (1.63%). In parallel, the share of business 

funding of R&D receded from 51.2% (2006) to 46.4%. The 

pharmaceutical, chemical, primary and fabricated metals 

industries have all experienced an erosion in R&D spending. 

Consequently, the number of personnel employed in 

industrial R&D shrank by 23.5% between 2008 and 2012. 

Notable developments since 2010 include a renewed focus 

on polar research and knowledge, enhanced support for 

universities, growing applications of genomics through 

Genome Canada, a Venture Capital Action Plan (2013), a 

Canadian partnership with the EU’s Eureka programme and 

an International Education Strategy to attract more foreign 

students to Canada’s shores and maximize opportunities for 

global partnerships.

In the United States of America (Chapter 5), GDP has been 

on the upswing since 2010. However, the recovery from the 

2008–2009 recession remains fragile. Despite the decline 

in unemployment levels, wages have stagnated. There is 

evidence that the economic stimulus package of 2009, 

formally known as the American Recovery and Reinvestment 

Act, may have buffered immediate job losses for those 

working in science and technology, since a significant portion 

of this stimulus package went to R&D.

Since 2010, federal investment in R&D has stagnated in 

the wake of the recession. Despite this, industry has largely 

maintained its commitment to R&D, particularly in growing, 

high-opportunity sectors. As a result, total R&D spending has 

dipped only slightly and the balance of spending has shifted 

further towards industrial sources since 2010. GERD is now 

rising and the business sector’s investment in innovation 

appears to be accelerating.

Most of the 11 agencies that conduct the bulk of federally 

funded R&D have seen flat R&D budgets for the past five 

years. The Department of Defense has even experienced a 

steep decline, reflecting the winding down of the intervention 

in Afghanistan and Iraq and the lesser need for related 

technologies. The decline in non-defence R&D appears to 

be due to a combination of decreasing federal budgets 

for specific research and the budget sequester instigated 

by Congress in 2013, which has enacted US$1 trillion in 

automatic cuts to the federal budget to reduce the deficit. 

This trend is having the greatest impact on basic research 

and public-interest science in such areas as life sciences, 

energy and climate, which happen to be priority areas 

for the executive branch of government. In order to take 

up the ‘grand challenges’ in priority areas announced by 

the president in 2013, the executive is fostering tripartite 

industry–non–profit–government partnerships. Some 

milestones built on this collaborative model are the BRAIN 

Initiative, the Advanced Manufacturing Partnership and the 

American Business Act on Climate Pledge that received a 

US$140 billion commitment from its industrial partners in 

2015.

While business R&D has been thriving, budget restrictions 

have resulted in deep cuts to universities’ research budgets. 

Universities have responded by seeking new sources of 

funding from industry and relying heavily on temporary 

contract or adjunct workers. This is affecting the morale of 

both young and established scientists and inciting some 

to change career course or emigrate. In parallel, the rate of 

return migration among foreign students based in the USA 

is rising as levels of development in their country of origin 

improve.
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The countries of the Caribbean Common Market 

(CARICOM) (Chapter 6) have been hit by the post-2008 

economic slowdown in developed countries, on which 

they are highly dependent for trade. After meeting their 

debt obligations, there is little left over for the state to 

spend on socio-economic development. Many countries 

also rely heavily on volatile earnings from tourism and 

remittances.

The region is vulnerable to natural disasters. A costly and 

ageing fossil-fuel-based energy infrastructure and acute 

vulnerability to climate change make renewable energy an 

obvious focus for future research. The Caribbean Community 

Climate Change Centre Plan (2011–2021) for climate change 

mitigation and resilient development is a key step in this 

direction. 

Health is another key priority, the region boasting several 

centres of excellence in this field. One of these, St George’s 

University, produces 94% of Grenada’s refereed publications. 

Thanks to the impressive growth in output from this 

university in recent years, Grenada is now only surpassed by 

the larger Jamaica and Trinidad and Tobago for the volume 

of internationally catalogued publications.

One of the region’s greatest challenges will be to develop 

a more vibrant research culture. Even the more affluent 

Trinidad and Tobago spends just 0.05% of GDP (2012) on 

R&D. Poor data hamper evidence-based STI policy-making 

in most countries. Existing pockets of research excellence 

in academia and business tend to owe more to dynamic 

individuals than to any particular policy framework.

The Strategic Plan for the Caribbean Community (2015–2019) 

is a first for the region. This planning document advocates 

nurturing innovation and creativity, entrepreneurship, 

digital literacy and inclusiveness. CARICOM countries stand 

to gain a lot from a genuinely regional approach to STI by 

reducing duplication and promoting synergies in research. 

There are already some bases to build upon, including the 

regional University of the West Indies and the Caribbean 

Science Foundation. 

Socio-economic development in Latin America (Chapter 7) 

has slowed after a buoyant decade, especially for the 

region’s commodity exporters, but high-tech production 

and exports remain marginal for most Latin American 

countries. 

There is, however, a growing public policy focus on research 

and innovation. Several countries now have sophisticated 

STI policy instruments in place. The region is also leading 

efforts to understand and promote the role of indigenous 

knowledge systems for development.

However, with the exception of Brazil (Chapter 8), no Latin 

American country has an R&D intensity comparable to that 

of dynamic emerging market economies. To narrow this 

gap, countries need to start by augmenting the number 

of researchers. It is, thus, encouraging that investment 

in higher education is on the rise; so, too, are scientific 

production and international scientific collaboration. 

Latin America’s modest performance in patenting reveals 

a lack of zeal for technology-driven competitiveness. There 

is a trend towards greater patenting in natural resource-

related sectors such as mining and agriculture, however, 

largely through public research institutions.

In order to harness STI to development more effectively, 

some Latin American countries have adopted measures to 

support strategic sectors such as agriculture, energy and 

ICTs, including a focus on biotechnologies and 

nanotechnologies. Examples are Argentina, Brazil, Chile, 

Mexico and Uruguay. Other countries are targeting science 

and research funding to expand endogenous innovation, 

such as Panama, Paraguay and Peru, or promoting broad-

based strategies to foster competitiveness, as in the 

Dominican Republic and El Salvador. 

Technologies fostering sustainable development are an 

emerging priority throughout Latin America, especially in 

the area of renewable energy, but the region needs to do 

much more to close the gap with dynamic emerging markets 

in technology-focused manufacturing. A first step will be to 

instil greater stability in long-term STI policy-making and to 

prevent a proliferation of strategies and initiatives.

Brazil (Chapter 8) has faced an economic slowdown since 

2011 that has affected its capacity to push on with socially 

inclusive growth. The slowdown has been triggered by 

weaker international commodities markets, coupled with 

the perverse effects of economic policies designed to fuel 

consumption. In early 2015, Brazil entered into recession for 

the first time in six years. 

Labour productivity has stagnated, despite a range 

of policies to revive it. Since productivity levels are an 

indication of the rate of absorption and generation of 

innovation, this trend suggests that Brazil has not managed 

to harness innovation to economic growth. The Brazilian 

experience is akin to that of the Russian Federation and 

South Africa, where labour productivity has stagnated since 

1980, unlike in China and India. 

Brazil’s R&D intensity in both the government and business 

enterprise sectors has grown but the GERD/GDP ratio failed 

to reach the government target of 1.50% by 2010 (1.15% in 

2012) and business stands no chance of contributing the 
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desired 0.90% of GDP by 2014 (0.52% in 2012). Public and 

private firms have actually reported a drop in innovation 

activity since 2008. Among the targets set by the four-year 

plan Brasil Maior (Larger Brazil), only that for expanding 

access to fixed broadband internet has seen tangible 

progress. Brazil’s share of world exports has actually 

receded (see also Table 1.6).

The government’s efforts to overcome rigidities in the 

public research system by instituting a category of 

autonomous research bodies (‘social organizations’) to 

pave the way for research institutions to apply modern 

management methods and develop closer ties with 

industry has produced some success stories in fields such 

as applied mathematics or sustainable development. 

Research excellence nevertheless remains concentrated in 

a handful of institutions situated mainly in the south.

The volume of Brazilian publications has swelled in 

recent years but patenting by Brazilians in key global 

markets remains low. Technology transfer from public 

research institutions to the private sector remains a major 

component of innovation in fields ranging from medicine to 

ceramics, agriculture and deep-sea oil drilling. Two national 

laboratories have been set up since 2008 to foster the 

development of nanotechnology. Universities now have the 

capacity to develop nanoscale materials for drug delivery 

but, since domestic pharmaceutical companies don’t have 

internal R&D capabilities, universities have to work with 

them to push new products and processes out to market.

Since 2008, the European Union (Chapter 9) has been in a 

protracted debt crisis. Unemployment rates have soared, 

especially for the young. As it strives to shore up its macro-

economic governance, the world’s most advanced project 

for economic and political union between sovereign states 

is searching for a growth strategy that works.

Europe 2020, the ten-year strategy adopted in 2010 for 

smart, sustainable and inclusive growth, is striving to 

reposition the EU to reach the unfulfilled goals of its 

earlier Lisbon Strategy by raising investment in R&D 

(1.92% of GDP in 2013), completing the internal market 

(especially in services) and promoting the use of ICTs. 

Additional programmes have been launched since 2010, 

including the ambitious Innovation Union. In July 2015, the 

Juncker Commission added a European Fund for Strategic 

Investment to the EU’s growth policy arsenal, a small public 

budget (€ 21 billion) being used to leverage 14 times more 

(€ 294 billion) in private investment.

Europe remains a pole of excellence and international co-

operation in basic research. The first pan-European funding 

body for frontier research was set up in 2008: the European 

2008 2014

World 23.13 37.97

High-income economies 64.22 78.20

Upper middle-income economies 23.27 44.80

Lower middle-income economies 7.84 21.20

Low-income economies 2.39 7.13

Americas 44.15 60.45

North America 74.26 84.36

Latin America 27.09 47.59

Caribbean 16.14 30.65

Europe 50.82 67.95

European Union 64.19 75.50

Southeast Europe 34.55 57.42

European Free Trade Association 83.71 90.08

Other Europe 25.90 53.67

Africa 8.18 20.78

Sub-Saharan Africa 5.88 16.71

Arab States in Africa 17.33 37.65

Asia 15.99 31.18

Central Asia 9.53 35.04

Arab States in Asia 19.38 38.59

West Asia 14.37 37.84

South Asia 4.42 13.74

Southeast Asia 24.63 43.58

Oceania 54.50 64.38

Other groupings

Least developed countries 2.51 7.00

Arab States all 18.14 38.03

OECD 63.91 75.39

G20 28.82 44.75

Selected countries

Argentina 28.11 59.90

Brazil 33.83 51.60

Canada 76.70 85.80

China 22.60 45.80

Egypt 18.01 49.56

France 70.68 81.92

Germany 78.00 83.96

India 4.38 15.10

Iran 10.24 31.40

Israel 59.39 70.80

Japan 75.40 86.25

Malaysia 55.80 66.97

Mexico 21.71 43.46

Republic of Korea 81.00 84.77

Russian Federation 26.83 61.40

South Africa 8.43 48.90

Turkey 34.37 46.25

United Kingdom 78.39 89.84

United States of America 74.00 84.20

Table 1.6: Internet users per 100 population, 

2008 and 2013

Source: for data on internet users: International Telecommunications Union/

ICT Indicators database, June 2015, and estimations by UNESCO Institute for 

Statistics; for population, United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2013) World Population Prospects: the 2012 Revision
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Research Council (ERC). Between 2008 and 2013, one-third 

of all ERC grantees co-authored articles listed among the top 

1% most highly cited publications worldwide. The Horizon 

2020 programme for research and innovation, which has 

been endowed with by far the biggest budget yet of any EU 

framework programme (nearly € 80 billion), is expected to 

boost EU scientific output further. 

Although the R&D intensity of the ten countries which joined 

the EU in 2004 remains lower than that of the older members, 

the gap is narrowing. The same cannot be said of Bulgaria, 

Croatia and Romania, which contributed less to EU GERD in 

2013 than in 2007. 

Several member states are promoting technology-intensive 

manufacturing, including France and Germany, or seeking 

ways to give SMEs greater access to finance. Of some concern 

is the fact that the innovation performance of 13 countries 

out of 28 has slipped, owing to a declining share of innovative 

companies, fewer public–private scientific partnerships and a 

lesser availability of risk capital. 

Southeast European (Chapter 10) economies are at different 

stages of EU integration, which remains a common goal, even 

if countries are at very different stages: whereas Slovenia 

has been part of the Eurozone since 2007, Bosnia and 

Herzegovina’s Stabilisation and Association Agreement with 

the EU only entered into force in June 2015. In July 2014, all 

non-EU countries in the region announced their decision to 

join the EU’s Horizon 2020 programme.

Slovenia is often considered a leader in the region. Its GERD/

GDP ratio rose from 1.63% to 2.59% between 2008 and 2013, 

albeit within a contracting GDP. Slovenia is also the only 

country in Southeast Europe where business enterprises fund 

and perform the majority of R&D. Although business R&D has 

stagnated in most other countries, R&D intensity has risen 

in Bosnia and Herzegovina, the Former Yugoslav Republic 

of Macedonia and Serbia; as of 2012, it was close to 1% in 

Serbia (0.91), which was also performing better in innovation 

surveys. However, even the more industrialized countries 

of Croatia and Serbia suffer from weak university–industry 

linkages. Strong growth in the number of doctorate-holders 

has enabled researcher density to grow in most countries. 

In 2013, governments adopted the SEE 2020 Strategy 

mirroring its EU namesake, in which they commit to raising 

their R&D intensity and boosting the size of their highly skilled 

labour force. This strategy is complemented by the Western 

Balkans Regional Research and Development Strategy for 

Innovation (2013) promoting technology transfer from public 

research organizations to the private sector and greater 

collaboration with industry; it advocates smart specialization 

in high-opportunity areas, such as ‘green’ innovation and 

energy, and includes a component promoted by the UNESCO 

Institute for Statistics of bringing the region’s statistics up to 

EU standards by 2018.

The European Free Trade Association (Chapter 11) 

encompasses four wealthy countries which remain strongly 

integrated with the EU, yet distinct from it. The European 

Economic Area agreement signed two decades ago gives 

Iceland, Liechtenstein and Norway fully associated partner 

status in EU research programmes. Switzerland’s involvement 

in the latter, while traditionally strong, has recently been 

confined to temporary arrangements limiting participation 

in key programmes like Excellent Science, pending the 

resolution of a dispute with the EU over the implications of 

the February 2014 Swiss referendum for the free movement 

of EU researchers in Switzerland.

Switzerland figures in the top three OECD countries for 

innovation. It has a research-intensive private sector, even 

though the share of Swiss firms investing in innovation has 

recently fallen. Switzerland owes its success partly to its ability 

to attract international talent to private industry and the 

university sector.

At 1.7 (2013), Norway’s GERD/GDP ratio remains below 

the EU28 average and the level of Iceland (1.9 in 2013) 

and Switzerland (3.0 in 2012). Norway’s share of the adult 

population with tertiary qualifications and/or engaged in the 

STI sector is one of the highest in Europe. Unlike Switzerland, 

Norway struggles to attract international talent and to 

transform scientific knowledge into innovative products; 

it also counts a small proportion of high-tech companies 

conducting R&D. These trends may reflect weak incentives to 

compete in an oil-rich welfare state.

Iceland was severely hit by the global financial crisis of 2008. 

Its R&D intensity declined from 2.6 to 1.9 between 2007 and 

2013. Despite being confronted with brain drain, Iceland has 

an excellent publication record, largely due to a highly mobile 

younger generation of scientists. Most spend at least part of their 

career abroad and half of all doctorates are awarded in the USA.

Despite Liechtenstein’s tiny size, some of its internationally 

competitive companies in machinery, construction and 

medical technology conduct a high level of R&D.

Seldom viewed as a region, the countries of the Black Sea 

basin (Chapter 12) are middle-income economies that face 

similar challenges with regard to STI. Although they have 

followed different trajectories, most Black Sea countries appear 

to be converging in terms of educational attainment and, for 

the larger ones (such as Turkey and Ukraine), in terms of their 

level of industrialization. Most are feeling the gravitational pull 

of the EU in international scientific collaboration.
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Despite government efforts, the financial contribution of 

industry to GERD in the Russian Federation fell from 33% 

to 28% between 2000 and 2013, even though industry 

performs 60% of GERD. Generally speaking, a low proportion 

of industrial investment goes towards acquiring new 

technologies and technology-based start-ups remain 

uncommon. The modest investment so far in sustainable 

technologies can largely be explained by the business 

sector’s tepid interest in green growth. Only one in four 

(26%) innovative enterprises are producing inventions in the 

environmental field. The government has high hopes for the 

Skolkovo Innovation Centre, a high-tech business complex 

being built near Moscow to attract innovative companies 

and nurture start-ups in five priority areas: energy efficiency 

and energy saving; nuclear technologies; space technologies; 

biomedicine; and strategic computer technologies and 

software. A law adopted in 2010 provides residents with 

generous tax benefits for 10 years and makes provision for the 

establishment of the Skolkovo Fund to support development 

of a university on site. One of the centre’s biggest partners is 

the Massachusetts Institute of Technology (USA). 

Low business patenting illustrates the weak synergies 

between a relatively determined government effort to 

promote economically relevant research and a business 

sector unfocused on innovation. For example, since the 

government made nanotechnology a priority growth area in 

2007, production and exports have grown but the patenting 

intensity of related research has been very low. 

Scientific production has shown modest growth but is 

making a relatively low impact. A recent government 

initiative has shaken up university research by establishing 

a Federal Agency for Research Organizations to take over 

the role of financing and managing the property of research 

institutes from the Russian Academy of Sciences. In 2013, the 

government set up the Russian Science Foundation to expand 

the spectrum of competitive funding mechanisms for research.

The countries of Central Asia (Chapter 14) are gradually 

moving from a state-controlled to a market economy. 

Although both exports and imports grew impressively during 

the commodities boom of the past decade, these countries 

remain vulnerable to economic shocks, owing to their reliance 

on exports of raw materials, a restricted circle of trading 

partners and a negligible manufacturing capacity.

All but Uzbekistan halved the number of its national 

research institutions between 2009 and 2013. These centres 

established during the Soviet period have since become 

obsolete with the development of new technologies and 

changing national priorities. As part of a drive modernize 

infrastructure, Kazakhstan and Turkmenistan are both 

building technology parks and grouping existing institutions 

In their strategic documents, all seven Black Sea countries 

acknowledge the importance of science-based innovation 

for long-term productivity growth, including Azerbaijan 

where R&D intensity had struggled to keep up with oil-driven 

growth in the 2000s. In the historically more industrialized 

post-Soviet states of Belarus and Ukraine, GERD is no longer 

as high as in the heady days of the 1980s but remains on a 

par (0.7–0.8% of GDP) with less ambitious middle-income 

economies. 

In the other, less populous post-Soviet states (Armenia, 

Georgia and Moldova), post-transition instability and long-

term policy and funding neglect have rendered much of 

the Soviet-era research infrastructure obsolete and severed 

modern industry–science linkages. These countries do have 

exploitable assets, though. Armenia, for instance, can boast of 

scientific excellence in ICTs.

All six post-Soviet states suffer from severe lacunae when it 

comes to the availability or comparability of data on R&D and 

personnel, partly because this aspect of their transition to 

advanced economies remains incomplete.

Coming from a lower staring point, Turkey has been 

surpassing the other Black Sea countries for many 

quantitative measures of STI input. Its equally impressive 

socio-economic transformation over the past decade appears 

to have been mostly driven by medium-tech production. 

Turkey could still learn from the other shores of the Black Sea 

why an early emphasis on strong educational attainment is 

so important for building technological excellence. In turn, its 

neighbours could learn from Turkey that a highly educated 

labour force and R&D alone do not lead to innovation; you 

also need a business-friendly economic environment and 

contestable markets.

Economic growth has slowed in the Russian Federation 

(Chapter 13) since the global financial crisis (2008) and the 

country has been in recession since the third-quarter of 

2014, following the sharp drop in global oil prices and the 

imposition of sanctions by the EU and USA in reaction to the 

events in Ukraine. 

Reforms implemented since 2012 as part of an innovation-

led growth strategy have failed to overcome the structural 

weaknesses which hamper growth in the Russian Federation, 

including limited market competition and persistent barriers 

to entrepreneurship. These reforms include an attempt 

to attract researchers to ‘research deserts’ by raising their 

salaries and providing incentives for state-owned enterprises 

to innovate. Government appropriations for R&D in 2013 

reflected a greater orientation towards the needs of industry 

than five years earlier, to the detriment of basic research, 

which was down from 26% to 17% of the total.
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to create research hubs. Bolstered by strong economic 

growth in all but Kyrgyzstan, national development 

strategies are fostering new high-tech industries, pooling 

resources and orienting the economy towards export 

markets.

Three universities have been set up in Central Asia in recent 

years to foster competence in strategic economic areas: 

Nazarbayev University in Kazakhstan, Inha University in 

Uzbekistan, specializing in ICTs, and the International Oil 

and Gas University in Turkmenistan. Countries are not only 

bent on augmenting the efficiency of traditional extractive 

sectors but also wish to make greater use of ICTs and other 

modern technologies to develop the business sector, 

education and research.

This ambition is hampered by chronic low investment 

in R&D. Over the past decade, the region’s GERD/GDP 

ratio has hovered around 0.2–0.3%. Uzbekistan broke 

with this trend in 2013 by raising its own R&D intensity to 

0.41%. Kazakhstan is the only country where the business 

enterprise and private non-profit sectors make any 

significant contribution to R&D – but R&D intensity overall 

is very low in Kazakhstan: just 0.17 in 2013. Nevertheless, 

spending on scientific and technological services has risen 

strongly in this country, suggesting a growing demand for 

R&D products. This trend is also revealing of enterprises’ 

preference for purchasing embodied technological solutions 

in imported machinery and equipment. The government 

has adopted a strategy for modernizing enterprises through 

technology transfer and the development of business 

acumen; the focus is on developing project finance, 

including through joint ventures. 

Between 2005 and 2014, Kazakhstan’s share of scientific 

papers from the region grew from 35% to 56%. Although two-

thirds of papers from the region have a foreign co-author, the 

main partners tend to come from beyond Central Asia. 

In Iran (Chapter 15), international sanctions have slowed 

industrial and economic growth, limited foreign investment 

and oil and gas exports and triggered national currency 

devaluation and hyperinflation. The sanctions also appear to 

have accelerated the shift from a resource-based economy 

to a knowledge economy by challenging policy-makers to 

look beyond extractive industries to the country’s human 

capital for wealth creation, including a large pool of young 

university graduates. Between 2006 and 2011, the number 

of firms declaring R&D activities more than doubled. 

However, even though one-third of GERD came from the 

business sector in 2008, this contribution (0.08% of GDP) 

remains too small to nurture innovation effectively. GERD 

amounted to just 0.31% of GDP in 2010. The easing of 

sanctions following the conclusion of the nuclear deal in 

July 2015 may help the government to reach its target of 

raising GERD to 3% of GDP.

As economic sanctions have tightened their grip, the 

government has sought to boost endogenous innovation. 

The Innovation and Prosperity Fund was established by law 

in 2010 to support investment in R&D by knowledge-based 

firms and the commercialization of research results, as well 

as to help SMEs acquire technology. Between 2012 and late 

2014, it planned to allocate 4 600 billion Iranian rials (circa 

US$ 171.4 million) to 100 knowledge-based companies.

Although sanctions have caused a shift in Iran’s trading 

partners from West to East, scientific collaboration has 

remained largely oriented towards the West. Between 

2008 and 2014, the top foreign partners for scientific co-

authorship were the USA, Canada, the UK, Germany and 

Malaysia. Ties with Malaysia are growing: one in seven 

foreign students in Malaysia is now of Iranian origin (see 

Chapter 26).

Over the past decade, several research centres and 143 

companies have been established in nanotechnology. By 

2014, Iran ranked seventh worldwide for the volume of 

papers related to nanotechnology, even if few patents are 

being granted to inventors, as yet. 

Israel (Chapter 16) has the world’s most R&D-intensive 

business sector, in addition to being the world’s most 

venture capital-intensive economy. The country has 

achieved a qualitative edge in a range of technologies in 

electronics, avionics and related systems, initially propelled 

by spin-offs from the defence industry. The development 

of these systems has given Israeli high-tech industries 

a qualitative edge in civilian spin-offs in the software, 

communications and internet sectors. In 2012, the high-tech 

sector accounted for an exceptional 46% of Israel’s exports.

Such success, combined with an acute sense of vulnerability 

in a country largely isolated from its immediate 

neighbourhood, has given rise to introspection. There 

is debate, for instance, on how Israel should promote its 

technological edge in the largely non-defence-driven 

disciplines that are considered to be tomorrow’s drivers 

of growth, including biotechnology and pharmaceuticals, 

nanotechnology and material sciences. Since excellence 

in these areas tends to be rooted in the basic research 

laboratories of universities, Israel’s decentralized university 

research system will need to manage the necessary 

transition to these growth areas – but is it equipped to do 

so? In the absence of a national policy for universities, it is 

not clear how they will manage to supply the knowledge, 

skills and human resources needed for these new science-

based industries.
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There is a visible ageing of scientists and engineers in some 

fields, including physical sciences and practical engineering. 

The shortage of professional staff will be a major handicap 

for the national innovation system, as the growing demand for 

engineers and technical professionals begins to outpace supply. 

The Sixth Higher Education Plan (2011–2015) foresees the 

recruitment of 1 600 senior faculty, about half of whom will 

occupy new positions (a net increase of more than 15%). It also 

foresees an investment of NIS 300 million (circa US$ 76 million) 

over six years in upgrading and renovating academic 

infrastructure and research facilities. Some argue that the plan 

pays insufficient attention to the funding of university research, 

which in the past relied heavily on Jewish philanthropic 

contributions from abroad. 

Israel’s broader problem of a binary economic structure persists, 

with a small high-tech sector serving as the locomotive of 

the economy co-existing with much larger but less efficient 

traditional industrial and services sectors with lower productivity 

levels. This binary economic structure has led to a well-paid 

labour force living at the ‘core’ of the country and a poorly paid 

labour force living primarily on the periphery. Israeli decision-

makers need to reflect on how to address such systemic issues 

in the absence of an umbrella organization for STI policy, 

without sacrificing the flexibility of the decentralized education 

and research systems that has served the country so well, so far.

Most Arab States (Chapter 17) devote more than 1% of GDP to 

higher education and many have high gross tertiary enrolment 

rates for both sexes. Generally speaking, though, they have 

failed to create economic opportunities on a sufficient scale to 

absorb the growing pool of youth. 

With the exception of the capital-surplus oil-exporting countries, 

Arab economies have not experienced rapid, sustained 

expansion. Low economic participation rates (especially among 

women) and high unemployment rates (especially among 

youth) have been exacerbated in most countries since 2008. 

Events that have erupted since 2011 (the so-called Arab Spring) 

were as much a reaction to economic frustration as poor public 

governance. Military spending was already high in the Middle 

East but political turmoil in recent years and the concomitant 

rise of opportunist terrorist groups have led many governments 

to divert additional resources towards military spending. 

The democratic transition in Tunisia is one of the Arab Spring’s 

success stories. It has brought greater academic freedom that 

will be a boon for Tunisian research and should make it easier 

for universities to develop ties with industry. Tunisia already 

counts several technoparks. 

R&D intensity has remained low in most Arab states, 

especially in the oil-rent economies where high GDP makes 

it hard to increase intensity. The GERD/GDP ratio in Morocco 

and Tunisia (around 0.7%) is close to the average for upper 

middle-income economies. Moreover, this ratio has risen 

in the most populous Arab country, Egypt: from 0.43% 

(2009) to 0.68% of GDP (2013); the government has opted to 

engage Egypt on the path to a knowledge economy, with the 

prospect of more diversified sources of income.

Governments dependent on both oil exports (Gulf States 

and Algeria) and oil imports (Morocco and Tunisia) are also 

fostering the development of knowledge economies. A wide 

range of recent initiatives harness STI to socio-economic 

development, often in the field of energy. Examples are the 

revival of the Zewail City of Science and Technology project 

in Egypt and the establishment of the Emirates Institution 

for Advanced Science and Technology to operate Earth 

observation satellites. Morocco inaugurated Africa’s biggest 

wind farm in 2014 and is developing what may turn out to be 

Africa’s biggest solar farm. In 2015, Saudi Arabia announced a 

programme to develop solar energy.

Both Qatar and Saudi Arabia have seen phenomenal growth 

in the volume of scientific publications over the past decade. 

Saudi Arabia now counts two universities among the world’s 

top 500. It plans to reduce its dependence on foreign workers 

by developing technical and vocational education, including 

for girls. 

West Africa (Chapter 18) has experienced strong economic 

growth in recent years, despite the Ebola epidemic and other 

crises. However, this growth masks structural weaknesses: the 

members of the Economic Community of West African States 

(ECOWAS) remain dependent on revenue from commodities 

and have, so far, failed to diversify their economies. The 

main obstacle is the shortage of skilled personnel, including 

technicians. Only three West African countries devote 

more than 1% of GDP to higher education (Ghana, Mali and 

Senegal) and illiteracy remains a major hurdle to expanding 

vocational training.

Africa’s Science and Technology Consolidated Plan of Action 

(2005–2014) called for the establishment of regional networks 

of centres of excellence and for a greater mobility of scientists 

across the continent. In 2012, the West African Economic 

and Monetary Union designated 14 centres of excellence, 

a label which earned them funding for the next two years. 

The World Bank launched a similar project in 2014 but in the 

form of loans.

ECOWAS’ Vision 2020 (2011) provides a road map for 

improving governance, accelerating economic and monetary 

integration and fostering public–private partnerships. 

The ECOWAS Policy on Science and Technology (2011) is an 

integral part of Vision 2020 and espouses the ambitions of the 

continental plan of action for STI.
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So far, the research sector has had little impact in West Africa, 

owing to a lack of national research and innovation strategies, 

low investment in R&D, little private-sector involvement 

and little intraregional collaboration among West African 

researchers. The government remains by far the biggest 

source of GERD. West African output remains low, with only 

Gambia and Cabo Verde publishing 50 scientific articles or 

more per million inhabitants. 

In East and Central Africa (Chapter 19), there has been a 

considerable gain in interest for STI since 2009. Most countries 

have based their long-term planning (‘vision’) documents on 

harnessing STI to development. These planning documents 

tend to reflect the common vision for the future that 

they share with West and Southern Africa: a prosperous 

middle-income country (or higher) characterized by good 

governance, inclusive growth and sustainable development.

Governments are increasingly looking for investors rather 

than donors and devising schemes to support local 

businesses: a fund developed by Rwanda to foster a green 

economy provides competitive funds to successful public 

and private applicants; in Kenya, the Nairobi Industrial and 

Technology Park is being developed within a joint venture 

with a public university. The first technology incubators in 

Kenya have been incredibly successful in helping start-ups 

capture markets in information technology (IT), in particular. 

Many governments are now investing in this dynamic sector, 

including those of Cameroon, Rwanda and Uganda. 

Spending on R&D is on the rise in most countries with 

innovation hubs. Kenya now has one of Africa’s highest R&D 

intensities (0.79% of GDP in 2010 ), followed by Ethiopia 

(0.61% in 2013), Gabon (0.58% of GDP in 2009) and Uganda 

(0.48% in 2010). The government tends to be the main source 

of R&D spending but business contributes 29% in Gabon 

(2009) and 14% in Uganda (2010). Foreign sources account for 

at least 40% of R&D in Kenya, Uganda and Tanzania. 

East and Central African countries participated in Africa’s 

Science and Technology Consolidated Plan of Action (CPA, 

2005–2014) and have embraced its successor, the Science, 

Technology and Innovation Strategy for Africa (STISA-2024). 

Implementation of the CPA suffered from the failure to set up 

the African Science and Technology Fund to ensure sustainable 

funding but several networks of centres of excellence in 

biosciences were nevertheless established, including a research 

hub for East Africa in Kenya and two complementary networks, 

Bio-Innovate and the African Biosafety Network of Expertise. 

Five African Institutes of Mathematical Sciences have been 

established in Cameroon, Ghana, Senegal, South Africa and 

Tanzania. Since 2011, the African Observatory of Science, 

Technology and Innovation – another product of the CPA – has 

been helping to improve African data.

The East African Community (EAC) and Common Market 

for Southern and Eastern Africa consider STI to be a key 

component of economic integration. For instance, the EAC 

Common Market Protocol (2010) makes provisions for market-

led research, technological development and the adaptation 

of technologies in the community, in order to support the 

sustainable production of goods and services and enhance 

international competitiveness. The EAC has entrusted the 

Inter-University Council for East Africa with the mission of 

developing a Common Higher Education Area by 2015.

Southern Africa (Chapter 20) is characterized by a common 

desire to harness STI to sustainable development. As 

elsewhere in the subcontinent, the economies of the 

Southern African Development Community (SADC) are highly 

dependent on natural resources. The drop in government 

funding for agricultural R&D by SADC countries is, thus, a 

cause for concern. 

There is a wide disparity in R&D intensity, from a low of 

0.01% in Lesotho to a high of 1.06% in Malawi, which is 

trying to attract FDI to develop its private sector. South 

Africa attracted about 45% of the FDI flowing to the SADC 

in 2013 and is establishing itself as a leading investor in the 

region: between 2008 and 2013, its outward flows of FDI 

almost doubled to US$ 5.6 billion, powered by investment 

in telecommunications, mining and retail in mostly 

neighbouring countries.

The contraction in South Africa’s GERD/GDP ratio between 

2008 and 2012 from 0.89% to 0.73% is mostly due to a drop 

in private-sector funding that could not be offset by the 

concomitant rise in public spending on R&D. South Africa 

generates about one-quarter of African GDP and has a fairly 

solid innovation system: it filed 96% of SADC patents between 

2008 and 2013. 

In most SADC countries, STI policies remain firmly linked to the 

state apparatus, with little participation by the private sector. STI 

policy documents are rarely accompanied by implementation 

plans and allocated budgets. A lack of human and financial 

resources has also hampered progress towards regional STI 

policy targets. Other obstacles to the development of national 

innovation systems include a poorly developed manufacturing 

sector, few incentives for private-sector investment in R&D, 

a serious shortage of scientific and technological skills at all 

levels, ongoing brain drain, poor science education at school 

for want of qualified teachers and an appropriate curricula, 

poor legal protection of intellectual property rights, and lack of 

co-operation in science and technology.

Intra-African trade remains dismally low, at approximately 

12% of total African trade. Regional integration is high on 

the list of the African Union, the New Partnership for Africa’s 
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Development and regional economic communities like the 

SADC, COMESA and EAC, which formally launched a Free 

Trade Area in June 2015. The development of regional STI 

programmes is also high on their list of priorities. The most 

formidable obstacle of all to regional integration is probably 

the resistance of individual governments to relinquishing any 

national sovereignty.

In South Asia (Chapter 21), political instability has been a 

barrier to development but the resolution of crises in the 

region, including the return to peace in Sri Lanka and the 

democratic transition in Afghanistan offer hope for the future. 

Sri Lanka is investing heavily in infrastructure development 

and Afghanistan in education at all levels. 

All economies have grown in the past decade, with GDP 

per capita progressing fastest in Sri Lanka (excluding India, 

see Chapter 22). South Asia nevertheless remains one of the 

world’s least economically integrated regions, intraregional 

trade accounting for just 5% of the total. 

Although South Asian countries have made a strong drive 

to achieve universal primary education by 2015, this effort 

has eaten into investment in higher education (just 0.2–0.8% 

of GDP). Most countries have formulated policies and 

programmes to foster the use of ICTs in schools, research 

and economic sectors but these efforts are hampered by an 

unreliable electricity supply in rural areas, in particular, and 

the lack of broadband internet infrastructure. Mobile phone 

technology is widely used in the region but still underutilized 

for information- and knowledge-sharing, as well as for the 

development of commercial and financial services.

Pakistan’s R&D effort slid from 0.63% to 0.29% of GDP between 

2007 and 2013, whereas Sri Lanka maintained a low 0.16% of 

GDP. Pakistan plans to hoist its investment in R&D to 1% of 

GDP by 2018 and Sri Lanka to 1.5% by 2016. The challenge 

will be to put effective mechanisms in place to achieve these 

targets. Afghanistan has surpassed its own target by doubling 

university enrolment between 2011 and 2014. 

The country to watch may be Nepal, which has improved 

several indicators in just a few years: its R&D effort has risen 

from 0.05% (2008) to 0.30% (2010) of GDP, it now has more 

technicians per million inhabitants than either Pakistan or Sri 

Lanka and is just a whisker behind Sri Lanka for researcher 

intensity. Reconstruction needs after the tragic earthquake 

of 2015 may oblige the government to review some of its 

investment priorities.

To realize their ambition of becoming knowledge economies, 

many South Asian countries will need to boost the uptake 

into secondary education and adopt credible funding and 

prioritization mechanisms. Tax incentives for innovation and 

a more business-friendly economic environment could help 

to make public–private partnerships a driver of economic 

development.

In India (Chapter 22), economic growth has slowed to about 

5% per year since the 2008 crisis; there is concern that this 

respectable growth rate is not creating sufficient jobs. This 

has led Prime Minister Modi to argue for a new economic 

model based on export-oriented manufacturing, as opposed 

to the current model weighted towards services (57% of GDP).

Despite slower economic growth, all indicators of R&D output 

have progressed rapidly in recent years, be they for the share 

of high-tech exports among Indian exports or the number 

of scientific publications. The business enterprise sector 

has become increasingly dynamic: it performed nearly 36% 

of all R&D in 2011, compared to 29% in 2005.  The only key 

indicator which has stagnated is the measure of India’s R&D 

effort: 0.82% of GDP in 2011. The government had planned 

to raise GERD to 2% of GDP by 2007 but has since had to set 

back the target date to 2018. 

Innovation is concentrated in nine industrial sectors, with 

more than half of business R&D expenditure concerning just 

three industries: pharmaceuticals, automotive and computer 

software. Innovative firms are also largely circumscribed to 

just six of India’s 29 states. Despite India having one of the 

most generous tax regimes for R&D in the world, this regime 

has failed to spread of an innovation culture across firms and 

industries. 

There has been strong growth in patents, six out of ten of 

which were in IT and one out of ten in pharmaceuticals in 

2012. The majority of pharmaceutical patents are held by 

domestic firms, whereas foreign firms tend to hold most IT 

patents. This is because Indian companies have traditionally 

had less success in manufacturing products which require 

engineering skills than in science-based industries like 

pharmaceuticals. 

The majority of patents granted to Indians are for high-

tech inventions. In order to sustain this capacity, the 

government is investing in new areas such as aircraft design, 

nanotechnology and green energy sources. It is also using 

India’s capabilities in ICTs to narrow the urban–rural divide 

and setting up centres of excellence in agricultural sciences to 

reverse the worrying drop in yields of some staple food crops. 

India is also evolving into a hub for ‘frugal innovation,’ with 

a growing local market for pro-poor inventions, such as low-

cost medical devices or Tata’s latest micro-car, the Nano Twist.

The employability of scientists and engineers has been a 

nagging worry for policy-makers for years and, indeed, for 

prospective employers. The government has introduced 
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a number of remedial measures to improve the quality of 

higher education and academic research. Researcher density 

in the private sector is now rising, underpinned by spectacular 

growth in the number of engineering students. Nevertheless, 

the government still needs to invest more heavily in 

university research, which performs just 4% of R&D, to enable 

universities to fulfil their role better as generators of new 

knowledge and providers of quality education.

In China (Chapter 23), scientists and engineers have clocked 

up some remarkable achievements since 2011. These span 

a wide range of areas from fundamental discoveries in 

condensed matter physics to landing a probe on the moon 

in 2013 and China’s first large passenger aircraft. China is 

on track to become the world’s largest scientific publisher 

by 2016. Meanwhile, at home, seven out of ten (69%) of the 

patents granted by China’s State Intellectual Property Office 

in 2013 went to domestic inventors. 

There is nevertheless some dissatisfaction among the political 

leadership with the return so far on the government’s 

investment in R&D. Despite a massive injection of funds 

(2.09% of GDP in 2014), better trained researchers and 

sophisticated equipment, Chinese scientists have yet to 

produce cutting-edge breakthroughs. Few research results 

have been turned into innovative and competitive products 

and China faces a US$ 10 billion deficit (2009) in its intellectual 

property balance of payments. Many Chinese enterprises 

still depend on foreign sources for core technologies. Just 

4.7% of GERD goes on basic research, compared to 84.6% on 

experimental development (up from 73.7% in 2004). 

These problems have forced China to put its ambition 

on hold of embarking on a truly innovation-driven 

development trajectory while the leadership pushes ahead 

with a comprehensive reform agenda to address perceived 

weaknesses. The Chinese Academy of Sciences, for instance, 

has come under pressure to raise the quality of academic 

research and collaborate more with other innovation actors. 

To foster technology transfer, an expert group has been set 

up under Vice-Premier Ma Kai to identify industrial champions 

capable of concluding strategic partnerships with foreign 

multinationals. This resulted in Intel acquiring 20% of the 

shares in Tsinghua Unigroup, a state company, in September 

2014.

The ‘new normal’ of slower economic growth highlights the 

urgency for China to transform its economic development 

model from one that is labour-, investment-, energy- and 

resource-intensive to one that is increasingly dependent 

upon technology and innovation. A number of policies are 

moving in this direction. For instance, the Twelfth Five-Year 

Plan (2011−2015) specifically calls for the development of 

smart city technologies.

China has already managed to reach many of the quantitative 

targets set by its Medium and Long-term Plan for the Development 

of Science and Technology (2006–2020) and is on track to reach 

that of a 2.5% GERD/GDP ratio by 2020. This plan is currently 

undergoing a mid-term review. The findings may determine the 

extent to which the country preserves elements of the open, 

bottom-up development strategy that has served it so well 

for the past three decades. One risk is that a more politicized, 

interventionist strategy might deter foreign capital and slow 

down China’s brain gain, which has recently accelerated: nearly 

half of the 1.4 million students who have returned home since 

the early 1990s have done so since 2010. 

Japan (Chapter 24) has been pursuing extraordinarily active 

fiscal and economic policies to shake itself out of the economic 

lethargy that has plagued it since the 1990s. This policy reform 

package has come to be known as Abenomics, in reference to 

the prime minister. The third ‘arrow’ of this package in the area 

of pro-growth policies is yet to show results, however. 

Japan nevertheless remains one of the most R&D-intensive 

economies in the world (3.5% of GDP in 2013). The most 

remarkable trend in industrial spending on R&D in recent years 

has been the substantial cutback in ICTs. Most other industries 

maintained more or less the same level of R&D expenditure 

between 2008 and 2013.The challenge for Japanese industry 

will be to combine its traditional strengths with a future-

oriented vision.

Japan faces a number of challenges. Its ageing population, 

coupled with a waning interest among the young for an 

academic career and the drop in scientific publications, reflect 

a need for a far-reaching reform of the national innovation 

system.

For the academic sector, university reform has been a challenge 

for years. Regular funding of national universities has declined 

consistently for more than a decade by roughly 1% a year. In 

parallel, the amount of competitive grants and project funding 

have increased. In particular, there has been a proliferation 

recently of multipurpose, large-scale grants that do not target 

individual researchers but rather the universities themselves; 

these grants do not purely fund university research and/or 

education per se; they also mandate universities to conduct 

systemic reforms, such as the revision of curricula, promotion 

of female researchers and internationalization of education and 

research. The drop in regular funding has been accompanied 

by increasing demands on academics, who now have less 

time for research. This has translated into a drop in scientific 

publications, a trend almost unique to Japan. 

The Fukushima disaster in March 2011 has had a profound 

impact on science. The disaster has not only shaken the 

public’s confidence in nuclear technology but also in science 
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and technology more broadly.  The government has reacted 

by trying to restore public confidence. Debates have been 

organized and, for the first time, the importance of scientific 

advice in decision-making has come to the fore. Since 

the Fukushima disaster, the government has decided to 

reinvigorate the development and use of renewable energy.

Published just months after the Fukushima disaster, the 

Fourth Basic Plan for Science and Technology (2011) was a 

radical departure from its predecessors. It no longer identified 

priority areas for R&D but rather put forward three key areas 

to be addressed: recovery and reconstruction from the 

Fukushima disaster, ‘green innovation’ and ‘life innovation.’ 

The Republic of Korea (Chapter 25) is the only nation to 

have transformed itself from a major recipient of foreign aid 

into a major donor – and in just two generations. Today, it 

is in search of a new development model. The government 

recognizes that the remarkable growth of the past is no 

longer sustainable. Competition with China and Japan is 

intense, exports are slipping and global demand for green 

growth has altered the balance. In addition, a rapidly ageing 

population and declining birthrates threaten Korea’s long-

term economic prospects.

The Park government is pursuing the low carbon, green 

growth policy adopted by its predecessor but has added the 

creative economy to this mix. Seed money has been allocated 

to fostering the emergence of a creative economy over the 

five years to 2018.

The government has come to realize that developing national 

capabilities for innovation will require nurturing creativity 

among the young. Ministries have jointly introduced 

measures to attenuate the focus on academic backgrounds 

and promote a new culture whereby people encourage 

and respect the creativity of individuals. One example of 

these measures is the Da Vinci Project being experimented 

in selected primary and secondary schools to develop a 

new type of class which encourages students to exercise 

their imagination and revitalizes hands-on research and 

experience-based education. 

The process of making the country more entrepreneurial and 

creative will entail changing the very structure of the economy. 

Up until now, it has relied on large conglomerates to drive 

growth and export earnings. These still represented three-

quarters of private investment in R&D in 2012. The challenge 

will be for the country to produce its own high-tech start-ups 

and to foster a creative culture in SMEs. Another challenge 

will be to turn the regions into hubs for creative industries by 

providing the right financial infrastructure and management 

to improve their autonomy. The new Innovation Center for the 

Creative Economy in Daejeon serves as a business incubator.

In parallel, the government is building the International 

Science Business Belt in Daejeon. The aim is to correct 

the impression that the Republic of Korea made the 

transition from a poor agricultural country to an industrial 

giant through imitation alone, without developing an 

endogenous capacity in basic sciences. A National Institute 

for Basic Science opened on the site in 2011 and a heavy ion 

accelerator is currently under construction to support basic 

research and provide linkages to the business world.

Malaysia (Chapter 26) has recovered from the global 

financial crisis to register healthy average annual GDP 

growth of 5.8% over 2010–2014. This, coupled with strong 

high-tech exports, has helped sustain government efforts 

to finance innovation, such as through the provision of R&D 

grants to universities and firms. This has helped to raise 

the GERD/GDP ratio from 1.06% in 2011 to 1.13% in 2012. 

The rise in R&D funding has translated into more patents, 

scientific publications and foreign students.

It was in 2005 that Malaysia adopted the target of becoming 

the sixth-largest global destination for international 

university students by 2020. Between 2007 and 2012, the 

number of international students almost doubled to more 

than 56 000, the target being to attract 200 000 by 2020. 

Malaysia is attracting a lot of students from the region but 

was also one of the top ten destinations for Arab students 

by 2012. 

A number of bodies have helped to strengthen the 

participation of business in R&D in strategic sectors. One 

example is the Malaysian Palm Oil Board. In 2012, a group 

of multinational corporations created their own platform 

for Collaborative Research in Engineering, Science and 

Technology (CREST). This trilateral partnership involving 

industry, academia and the government strives to satisfy 

the research needs of electrical and electronics industries 

in Malaysia that employ nearly 5 000 research scientists and 

engineers. 

While the government has done remarkably well in 

supporting R&D, a number of issues have undermined 

Malaysia’s capacity to support frontier technologies. Firstly, 

collaboration between the principal actors of innovation still 

needs strengthening. Secondly, science and mathematics 

teaching needs upgrading, as 15 year-old Malaysian students 

have been performing less well in the triennial assessments 

conducted by the OECD’s Programme for International 

Student Assessment. Thirdly, the share of full-time equivalent 

researchers per million inhabitants has grown steadily but 

remains fairly low for a dynamic Asian economy like Malaysia: 

1 780 in 2012. Malaysia is also still a net technology importer, 

as its royalties from technological licensing and services have 

remained negative.

 35



UNESCO SCIENCE REPORT

34

Southeast Asia and Oceania (Chapter 27) has successfully 

navigated through the global financial crisis of 2008, with 

many countries managing to avoid recession. The creation of 

the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic 

Community in late 2015 is likely to boost economic growth 

in the region and spur both the cross-border movement of 

researchers and greater specialization. Meanwhile, democratic 

reforms in Myanmar have led to the easing of international 

sanctions, offering prospects for growth, particularly since the 

government is fostering export-oriented industries.

The Asia–Pacific Economic Cooperation completed a study in 

2014 of skills shortages in the region, with a view to setting 

up a monitoring system to address training needs. For its 

part, the ASEAN Plan of Action on Science, Technology and 

Innovation (2016–2020) emphasizes social inclusion and 

sustainable development, including in such areas as green 

technology, energy, water resources and innovation for 

life. Government priorities in Australia, on the other hand, 

are shifting away from renewable energy and low carbon 

strategies.

Countries from the region are increasingly collaborating 

with one another, as reflected by trends in international 

scientific co-authorship. For the less developed economies, 

co-authorship even accounts for 90–100% of output; the 

challenge for them will be to steer international scientific 

collaboration in the direction envisaged by national S&T 

policies. 

A comparatively high share of R&D is performed by the 

business sector in four countries: Singapore, Australia, the 

Philippines and Malaysia. In the case of the latter two, this is 

most likely a product of the strong presence of multinational 

companies in these countries. Innovation performance is 

generally weak in the region, which produces 6.5% of the 

world’s scientific publications (2013) but only 1.4% of global 

patents (2012); moreover, four countries accounted for 95% 

of those patents: Australia, Singapore, Malaysia and New 

Zealand. The challenge for economies such as Viet Nam 

and Cambodia will be to draw on the knowledge and skills 

embedded in the large foreign firms that they host, in order 

to develop the same level of professionalism among local 

suppliers and firms.

Since 2008, many countries have boosted their R&D effort, 

including in the business enterprise sector. In some cases, 

though, business expenditure on R&D is highly concentrated 

in the natural resource sector, such as mining and minerals in 

Australia. The challenge for many countries will be to deepen 

and diversify business sector involvement across a wider 

range of industrial sectors, especially since the onset of a cycle 

of declining prices for raw materials adds a sense of urgency 

to the task of developing innovation-driven growth policies.

CONCLUSION 

An evolving public commitment to science and research 

This latest edition of the UNESCO Science Report covers more 

countries and regions than ever before. This reflects the 

growing acceptance worldwide and, in particular, in the 

non-OECD world, of STI as a driver of development. At the 

same time, the statistical data on basic STI indicators remain 

patchy, especially in non-OECD countries. Nevertheless, 

there is a growing awareness of the need for reliable data 

to enable monitoring of national science and innovation 

systems and inform policy. This realization has given rise 

to the African Science and Technology Indicators Initiative, 

which has spawned an observatory based in Equatorial 

Guinea. A number of Arab economies are also establishing 

observatories of STI, including Egypt, Jordan, Lebanon, 

Palestine and Tunisia. 

Another striking trend observed in the UNESCO Science 

Report is the decline in public commitment to R&D observed 

in many developed countries (Canada, UK, USA, etc), as 

opposed to a growing belief in the importance of public 

investment in R&D for knowledge creation and technology 

adoption in emerging and lower income countries. STI has, 

of course, been mainstreamed in many emerging economies 

for some time, including Brazil, China and the Republic of 

Korea. What we are seeing now is the adhesion of many 

middle- and low-income countries to this philosophy, with 

many incorporating STI in their ‘vision’ or other planning 

documents. Of course, these countries have benefited from 

much higher economic growth rates than OECD countries 

in recent years, so the jury is still out, to some extent, as to 

whether they will be able to pursue this public commitment 

in years of lower or even negative growth. Brazil and the 

Russian Federation will be test cases, as both have now 

entered recession following the end of a cyclical boom in 

raw materials.    

However, as Chapter 2 highlights, it is not just the diverging 

public commitment to investment in R&D between the 

highly developed and emerging and middle-income world 

that is narrowing. While most R&D (and patenting) is taking 

place in high-income countries, innovation is occurring in 

countries across the full spectrum of income levels. Much 

innovation is occurring without any R&D activity at all; in 

the majority of countries surveyed by the UNESCO Institute 

for Statistics in 2013, innovation unrelated to R&D implicated 

more than 50% of firms. Policy-makers should take note 

of this phenomenon and, accordingly, focus not just on 

designing incentives for firms to engage in R&D. They also 

need to facilitate non-research-related innovation, 

particularly in relation to technology transfer, since the 

acquisition of machinery, equipment and software is 

generally the most important activity tied to innovation. 
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Innovation spreading but policy hard to get right

Formulating a successful national science and innovation 

policy remains a very difficult task. Reaping the full benefit 

from science- and innovation-driven economic development 

requires moving in the right direction in a number of different 

policy fields simultaneously, including those affecting 

education, basic science, technological development and its 

corollary of mainstreaming sustainable (‘green’) technologies, 

business R&D and economic framework conditions.

Many dilemmas appear increasingly common to a wide range 

of countries, such as that of trying to find a balance between 

local and international engagement in research, or between 

basic and applied science, the generation of new knowledge 

and marketable knowledge, or public good science versus 

science to drive commerce. 

The current trend towards a greater orientation of STI policy 

towards industrial and commercial development is also 

having international ramifications. The UNESCO Science 

Report 2010 anticipated that international diplomacy 

would increasingly take the form of science diplomacy. 

This prophecy has come true, as illustrated by the case 

studies from New Zealand (Box 27.1) and Switzerland 

(Box 11.3). However, in some cases, things have taken 

an unexpected turn. Some governments are showing a 

tendency to tie research partnerships and science diplomacy 

to trade and commercial opportunities. It is revealing that 

Canada’s innovation network is now managed by the Trade 

Commissioner Service at the Department of Foreign Affairs, 

Trade and Development, for instance, rather than being 

placed in the foreign service; this megadepartment was 

created in 2013 by amalgamating the Canadian International 

Development Agency and the Department of Foreign Affairs 

and International Trade. Australia has taken a similar step by 

subsuming AusAID into the Department of Foreign Affairs 

and Trade and giving foreign aid an increasingly commercial 

focus.  

The global economic boom between 2002 and 2007 seemed 

to have ‘lifted all boats’ on the wave of prosperity and focused 

policy attention and resource allocation on innovation 

in many emerging and developing countries. This period 

witnessed a proliferation of STI policies, long-term planning 

(‘vision’) documents and ambitious targets around the world. 

Since the crisis of 2008–2009, slow economic growth and the 

tightening of public budgets appear to have made the art of 

crafting and implementing successful science and innovation 

policies much more difficult. The pressure being exerted 

on public interest science in Australia, Canada and the USA 

illustrates one of the consequences of the tightening of public 

R&D budgets. The challenge for low- and middle-income 

countries, on the other hand, will be to ensure that policies 

are well-funded, that their implementation is monitored and 

evaluated and that the bodies responsible for implementing 

the policy co-ordinate their efforts and are held accountable.  

Some countries have either been historically equipped with 

relatively strong higher education systems and a wide pool 

of scientists and engineers or have been making important 

strides in these directions recently. Despite this, they are 

not yet seeing a strong focus on R&D and innovation in 

the business sector for reasons ranging from the sectorial 

specialization of their economies to a poor or deteriorating 

business environment. To varying degrees, a diverse range 

of countries are experiencing this phenomenon, including 

Canada, Brazil, India, Iran, the Russian Federation, South Africa 

and Ukraine.  

Other countries have made great strides in economic reform, 

industrial modernization and international competitiveness 

but still need to complement their push for public-sector 

driven R&D with significant qualitative improvements in the 

spheres of higher education and basic research, in order to 

take their business R&D beyond experimental development 

towards more genuine innovation. Again, a wide range of 

countries find themselves confronted with this challenge, 

including China, Malaysia and Turkey. For some, the challenge 

will be to orient an FDI-driven industrial competitiveness 

more towards endogenous research, as in the case of 

Malaysia. For others, the challenge will be to foster healthy 

collaboration between the different components of the public 

research system. The current reform of academies of sciences 

in China, the Russian Federation and Turkey illustrates 

the tensions that can arise when the autonomy of these 

institutions is called into question.   

Open science and open education within ‘closed’ 

borders?   

Another trend worth noting is the steep rise in the number 

of researchers, who now number 7.8 million worldwide. 

This represents an increase of 21% since 2007 (Table 1.3). 

This growth is also reflected in the explosion of scientific 

publications. The competition to publish in a limited number 

of high-impact journals has increased dramatically, as has 

the competition among scientists to secure jobs in the most 

reputed research institutions and universities. Moreover, 

these institutions are themselves increasingly competing with 

one another to attract the world’s best talent.   

The Internet has brought with it ‘open science’, paving the 

way to online international research collaboration, as well as 

open access to publications and underlying data. At the same

time, there has been a global move in the direction of ‘open

education’ with the widespread development and availability

of online university courses (MOOCS) provided by new global 

university consortia.. In short, the academic research and 

higher education system is internationalizing rapidly, with 
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major implications for its traditional national organization and 

funding. The same is happening in the private sector, which 

‘potentially has a much bigger role to play than universities in 

spreading the “resource balance” in science and technology 

around the world’ (Chapter 2). Increasingly, it is considered a 

must to have an international composition of research staff in 

both research and innovation. As the saying goes, Silicon 

Valley was built on IC, a reference not to integrated circuits 

but to the contribution of Indians and Chinese to this 

innovation hub’s success.  

The fly in the ointment is that cross-border flows of knowledge 

in the form of researchers, scientific co-authorship, invention 

co-ownership and research funding are also strongly 

dependent on factors that have little to do with science. 

These days, mercantilism characterizes much of national STI 

policy-making. All governments are keen to increase high-tech 

exports but few are prepared to discuss removing non-tariff 

barriers (such as government procurement) that may be 

constraining their imports. Everyone wishes to attract foreign 

R&D centres and skilled professionals (scientists, engineers, 

doctors, etc.) but few are prepared to discuss frameworks for 

facilitating cross-border movement (in both directions). The 

EU’s decision to adopt ‘scientific visas’ as of 2016 within its 

Innovation Union to facilitate the cross-border movement of 

specialists is one attempt to remove some of these barriers.

Import substitution has exerted a strong influence on 

development policy in recent decades. Today, there is a 

growing debate as to the merits of protectionist industrial 

policies. The authors of the chapter on Brazil (Chapter 8), 

for instance, argue that import substitution policies have 

removed the incentive for endogenous enterprises to 

innovate, since they do not have to compete internationally.  

Good governance is good for science  

Good governance accompanies progress at each stage of 

the innovation-driven development process. Absence of 

corruption in the university system is essential to ensure 

that institutions are producing qualified graduates. At the 

other end of the innovation cycle, a highly corrupt business 

environment is a strong disincentive for the emergence of 

innovation-driven competition. For instance, companies 

will have little incentive to invest in R&D, if they cannot rely 

on the justice system to defend their intellectual property. 

Scientific fraud is also more likely to occur in environments 

characterized by poor governance standards.   

The UNESCO Science Report highlights numerous examples 

where countries have recognized the need for better 

governance to foster endogenous science and innovation. 

With exemplary frankness, Uzbekistan’s Committee for 

Coordination of Science and Technology Development 

has identified ‘strengthening the rule of law’ as one of the 

country’s eight priorities for boosting R&D to 2020 (Chapter 

14). Southeast Europe’s own 2020 Strategy identifies ‘effective 

public services, anti-corruption and justice’ as being one 

of the five pillars of the region’s new growth strategy. In 

neighbouring Moldova, 13% of the 2012 state programme 

for R&D has been allocated to the ‘consolidation of the rule 

of law and utilization of cultural heritage in the perspective 

of European integration.’ The chapter on the Arab States 

places considerable emphasis on the need to improve 

governance, transparency, the rule of law and the fight 

against corruption to reap greater benefits from investment 

in science and technology, together with ‘enhancing reward 

for initiative and drive’ and developing ‘a healthy climate for 

business.’ Last but not least, the chapters on Latin America 

and Southern Africa highlight the strong link between 

government effectiveness and scientific productivity.   

The consequences for science of the ‘resource curse’  

Resource extraction can allow a country to accumulate 

significant wealth but long-term, sustained economic growth 

is seldom driven by reliance on natural resources. A number of 

countries appear to be failing to seize the opportunity offered 

by resource-driven growth to strengthen the foundations 

of their economies. It is tempting to infer from this that, in 

countries awash with natural resources, high-growth from 

resource extraction provides a disincentive for the business 

sector to focus on innovation and sustainable development.   

The end of the latest commodities boom, coupled with 

the collapse in global oil prices since 2014, has underscored 

the vulnerability of national innovation systems in a 

wide range of resource-rich countries that are currently 

struggling to remain competitive: Canada (Chapter 4), 

Australia (Chapter 27), Brazil (Chapter 8), the oil-exporting 

Arab States (Chapter 17), Azerbaijan (Chapter 12), Central 

Asia (Chapter 14) and the Russian Federation (Chapter 13). 

Other countries with a traditionally heavy reliance on 

commodity exports for their economic expansion have been 

making more decisive efforts to prioritize knowledge-driven 

development, as illustrated by the chapters on Iran 

(Chapter 15) and Malaysia (Chapter 26).  

Under normal circumstances, resource-rich countries can 

afford the luxury of importing the technologies they need for 

as long as the bonanza lasts (Gulf States, Brazil, etc.). In 

exceptional cases where resource-rich countries are faced 

with an embargo on technology, they tend to opt for import 

substitution strategies. For instance, since mid-2014, the 

Russian Federation (Chapter 13) has broadened its import 

substitution programmes in response to trade sanctions that 

are affecting imports of key technologies. The case of Iran 

(Chapter 15) illustrates how a long-running trade embargo 

can incite a country to invest in endogenous technological 

development.  
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It is worth noting that several oil-rent economies expressed 

interest in developing renewable energy before global oil 

prices began falling in mid-2014, including Algeria, Gabon, 

the United Arab Emirates and Saudi Arabia. The UNESCO 

Science Report 2010 had observed a paradigm shift towards 

green growth. It is evident from the current report that this 

trend has since accelerated and is seducing an ever-greater 

number of countries, even if levels of public investment may 

not always be commensurate with ambitions. 

The emphasis is often on developing coping strategies to 

protect agriculture, reduce  disaster risk and/or diversify the 

national energy mix, in order to ensure long-term food, water 

and energy security. Countries are also becoming increasingly 

aware of the value of their natural capital, as illustrated by the 

recommendation in the Gaborone Declaration on Sustainability 

(2012) for African countries to integrate the value of natural 

capital into national accounting and corporate planning. 

Among high-income economies (EU, Republic of Korea, 

Japan, etc), a firm commitment to sustainable development 

is often coupled with the desire to maintain competitiveness 

in global markets that are increasingly leaning towards 

green technologies; global investment in renewable energy 

technologies increased by 16% in 2014, triggered by an 80% 

decrease in the manufacturing costs of solar energy systems. 

It is to be expected that the trend towards green growth 

will accentuate, as countries strive to implement the new 

Sustainable Development Goals.

Looking ahead: Agenda 2030

On 25 September 2015, the United Nations adopted the 

2030 Agenda for Sustainable Development. This ambitious 

new phase transitions from the Millennium Development 

Goals (2000–2015) to a new set of integrated Sustainable 

Development Goals (2015–2030). The new agenda is universal 

and, thus, applies to developing and developed countries 

alike. It comprises no fewer than 17 goals and 169 targets. 

Progress towards these goals over the next 15 years will 

need to be informed by evidence, which is why a series of 

indicators will be identified by March 2016 to help countries 

monitor their progress towards each target. The goals balance 

the three economic, environmental and social pillars of 

sustainable development, while embracing other pillars of the 

United Nations’ mission related to human rights, peace and 

security. STI is woven into the fabric of Agenda 2030, since it 

will be essential for achieving many of these goals.

Although the Sustainable Development Goals have been 

adopted by governments, it is evident that they will only be 

reached if all stakeholder groups take ownership of them.  

The scientific community is already on board. As we have 

seen from the UNESCO Science Report: towards 2030, the focus 

of scientific discovery has shifted towards problem-solving, 

in order to tackle pressing developmental challenges. 

This shift in research priorities is evident in the amount of 

research funds currently being allocated to applied science. 

In parallel, both governments and businesses are increasingly 

investing in the development of ‘green technologies’ and 

‘green cities’. At the same time, we should not forget that 

‘basic science and applied science are two sides of the 

same coin,’ as recalled by the Scientific Advisory Board 

to the Secretary General of the United Nations. They are 

‘interconnected and interdependent [and], thus, complement 

each in providing innovative solutions to the challenges 

humanity faces on the pathway to sustainable development.’ 

An adequate investment in both basic sciences and applied 

research and development will be critical to reaching the 

goals of Agenda 2030.

Luc Soete (b. 1950: Belgium) is Rector of the University  

of Maastricht in the Netherlands. He is former director of 

UNU-Merit In Maastricht, which he founded in 1988. 

Susan Schneegans (b. 1963: New Zealand) is 

Editor-in-Chief of the UNESCO Science Report series. 

Deniz Eröcal (b.1962: Turkey) is an independent

consultant and researcher based in Paris (France), who

works on policy and economics in the sphere of science,

technology, innovation and sustainable development.

Baskaran Angathevar (b.1959: India) is Associate 

Professor (Visiting) at the University of Malaya’s Faculty of 

Economics and Administration. 

Rajah Rasiah (b.1957: Malaysia) has been Professor of 

Economics and Technology Management at the

University of Malaya’s Faculty of Economics and 

Administration since 2005.
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UNESCO
Publishing

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Every ive years, the UNESCO Science Report takes the pulse of higher 

education, research and innovation around the world. This latest edition 

reveals that many countries are now incorporating science, technology 

and innovation in their national development agenda, in order to 

make their economies less reliant on raw materials and more rooted in 

knowledge. Between 2007 and 2013, global expenditure on research 

and development grew faster than the global economy.

Around the world, many countries are now mainstreaming sustainable 

development in their national and regional planning for the next 

10–20 years. Commitment to sustainable development is often 

heightened by the desire to reduce vulnerability to climate change, 

ensure energy security and/or maintain competitiveness in global 

markets that are increasingly leaning towards ‘green’ technologies.

This Executive Summary is drawn from the irst chapter of the UNESCO 

Science Report: towards 2030. It has been printed as a supplement in 

Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish.

To consult the full report or purchase a copy, go to:

https://en.unesco.org/unesco_science_report

UNESCO
SCIENCE
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ח "דוטיוטת : אקדמיה למדעיםמדע של הח ה"אחרי יישום המלצות דולמעקב עדה והו
 ביניים

 

 הקדמה

ח "רות ארנון את הדו' פרופ -העבירה נשיאת האקדמיה , כמתבקש לפי חוק האקדמיה הישראלית למדעים

אחרי יישום כדי לעקוב . ר הכנסת מר יולי אדלשטיין ולשר המדע מר יעקוב פרי"שנתי הראשון ליו-התלת

כמו כן התבקשה . (להלן ועדת העיקוב)מקרב חברי האקדמיה  הארנון ועד' ח הקימה פרופ"המלצות הדו

שנת שיימסר לרשויות בנובמבר  קדמיהשנתי הבא של הא-ח התלת"הועדה להכין את הרקע לכתיבת הדו

904.. 

 

 חברי הועדה

' פרופ, (ר'יו)רשף טנא ' פרופ: כדלהלןה מקרב חברי האקדמי חברי ועדת העיקובמינתה את ארנון ' פרופ

מנהל  -ר מאיר צדוק"ד(. חבר)דניאל וייס ' ופרופ( חבר)יוחנן פרידמן ' פרופ ,(חברה)חוה טורניאנסקי 

 .סימה דניאל נתמנתה כמזכירת הועדה' גב. מונה כיועץ לועדה בעמדת משקיף קדמיההא

 

 מ'אופן עבודת הוע

חברי קיימו , ואחריהןבין שתי ישיבות אלו . 9041הועדה קיימה עד כה שתי ישיבות מליאה ביוני ובדצמבר 

הועדה . (באנגלית)ח המלא "כפי שיפורט בדו, ר  פגישות עבודה רבות עם גורמים שונים"הועדה והיו

, המחקר בארץ ופגשה מנהלים ויושבי ראש של קרנות, עם מדענים בכירים, עם חברי אקדמיההתייעצה 

להבין את . 4: לפגישות אלו היו שתי מטרות עיקריות. וגורמים נוספים( מחקר ופיתוח)קובעי מדיניות 

לנסות ולהצביע על פערים במחקר המדעי שמימונם עשוי . 9-מדיניות המחקר וחלוקת המשאבים הנוכחית ו

להצביע על כל החוסרים ו להיות כוללני מתיימרהנוכחי ח "אין הדו .לשפר את המחקר המדעי בארץ

 .מחקר במדינת ישראלה במשאבי

 

 ח"מבנה הדו

ח המלא כולל תקציר מנהלים "הדו. ח תורגם לעברית"תקציר הדו. ח המלא נכתב בשפה האנגלית"ודה

ח המלא כולל גם סיכום הפגישות הרבות שנערכו על "הדו .ח"ונספחים רבים המהווים חלק אורגני מהדו

העוסקים ביישום מדיניות המחקר והפיתוח  ידי חברי הועדה עם מנהלי קרנות המחקר וגורמי ממשל

 .האזרחי

 

תודתנו נתונה . ח זה"אנחנו מודים לכל האנשים שהקדישו מזמנם ללמדנו ולסייע לנו בכתיבת דו: תודות

מנואל ' פרופ, מנחם יערי' פרופ, חיים סידר' פרופ, זאב תדמור' פרופ, יהושע יורטנר' פפרו, רות ארנון' לפרופ

, טלי רוזנבאום' גב, יאיר רוטשטיין' דר, בני גייגר' פרופ, ישראל-יצחק בן' פרופ, דוד הורן' פרופ, טרכטנברג

כן אנו רוצים להודות לכל  כמו. שמעון ינקלביץ' פרופ, עומרי רנד' פרופ, יורם שפירא' פרופ, דן אורון' פרופ

אנו מודים . (ה מטהאר -שמם מצורף לכל פריט תשתית)המדענים שהיו מעורבים בהכנת רשימת התשתיות 

   .ח זה"עבודתה הנאמנה שסייעה רבות בכתיבת דועל סימה דניאל ' גם לגב
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 (סיכום)ח מנהלים "דו

 .התקציר כולל את המסקנות העיקריות של עבודתנו

מחקר זה שואף להעצים את הידע . הבסיסי בארץ מתנהל ברובו באוניברסיטאות המחקרהמחקר . 4

חרף מגבלות . האנושי ולטפח כח אדם איכותי המשרת את מדינת ישראל מבחינה תרבותית ומעשית כאחת

 .המחקר המדעי הבסיסי בארץ הינו ברמה גבוהה ביותר ומתנהל בשקיפות מלאה, תקציביות חמורות

 

תשתיות הצטיידות במדעי בהאנו מזהים פער הולך ומתרחב בין ישראל ומדינות מתקדמות במחקר . 9

₪ מיליון  1-10של  עלותאנו ממליצים על הקמת תכנית למימון תשתיות מחקר מדעי בעל כן . מחקר יקרות

ח תכניות ומייזמים גדולים במדעי הרוועבור  הנדסה ומחקר רפואי, לכל פריט במדעים המדוייקים

רו למדענים ישראלים לעמוד שותתרחב לממדים שיאפ( פיילוט)תכנית זו תתחיל כתכנית בוחן . והחברה

דה העיקרית בבדיקת יהמ-מצוינות מדעית חייבת להיות אמת. ל"בתחרות הוגנת עם עמיתיהם מחו

חבר שבראשה יעמול ( חבר נאמנים)לפיכך תכנית זאת תנוהל על ידי ועדה  . ההצעות הראויות למימון

כמו כן אנו ממליצים כי בהנהלה ישבו נציגים אקדמיים מטעם . למדעיםהלאומית הישראלית האקדמיה 

 .פ"ת והמועצה הלאומית למו"ותה

 

בנוסף וכדי לחזק את הנקודה הזאת אנו ממליצים לקיים סקר השואתי בין ישראל למדינה מתקדמת 

בדיקת מנגנוני ב סקר זה יתרכז. דנמרק או שוייץ, הולנד, כמו שבדיה( עם גודל אוכלוסיה דומה)מדעית 

בישראל ובמדינה  לבחינת המצאי של פריטי תשתית אלובעיקר ו בהיקף כספי דומהלפריטי תשתיות מימון 

לשם עריכת . הסקר ייערך על ידי מוסד נאמן של הטכניון המנוסה בעריכת סקרים השואתיים. הנסקרת

ראה )דומים  בהיקפים( תשתית מדעית)של פריטי ציוד ( 40-90)קצרה תספק רשימה למעקב ועדה הסקר ה

  .תחומי מחקר רחביםהפריטים הללו ייצגו . (4נספח 

 

אנו רואים חשיבות רבה בטיפוח  ,מהיותה של ישראל מדינה מבודדת מבחינה פיזית ומדעית באיזור .1

רבה את הפער שנוצר עם  נו רואים בדאגהא. שיתופי פעולה עם מדענים ממדינות מתקדמות במחקר המדעי

אנו ממליצים . ב ומאירופה"עם מדענים מארהשל מדענים ישראלים ן מחקרים משותפים השנים במימו

בהינתן אנו מאמינים כי . ב"להרחיב את המסגרות למימון מחקרים משותפים בין מדענים מהארץ ומארה

המימון לתכנית המשותפת הגברת ההרחבה תתאפשר על ידי , המגבלות הקיימות לשיתופי פעולה מאין אלו

לאומית -אנו ממליצים לקרן הדו .ב"ארה-לאומית ישראל-והקרן הדו ב"בין הקרן הלאומית למחקר בארה

לעומת החוקר הראשי האמריקני השותף של החוקר הישראלי  מצוא דרכים שתמנעמה את מעמדו הנחותל

     . בתוכניות המשותפות עם הקרן הלאומית האמריקנית למחקר

  

דוקטורנטים מארצות המערב במעבדות -מחקר ובתרתלמידי אנו רואים בדאגה רבה את העדרם של  .1

אנו ממליצים על הקמת תוכנית בוחן תחרותית " האקדמיה הצעירה"בעצה אחת עם . המחקר בישראל

החוקרים הצעירים (. בעלי אזרחות אמריקנית או עם כרטיס ירוק)ב "דוקטורנטים מארה-לקליטת בתר

. ב"הנבחרים יבלו כמחצית מזמנם במעבדות בארץ והמחצית הנוספת במעבדות מחקר מתקדמות בארה
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-הקרן למימון החוקרים הצעירים תנוהל על ידי הקרן הדו .שהותם בארץ תמומן ממקורות מקומיים

 .ב"ארה-לאומית ישראל

 

אנו קוראים . קהילהאנו עדים להדלדלות המחקר הנעשה על ידי רופאים בבתי חולים ורופאים ב . 1

קליני  -להקמת מנגנון חדש שיאפשר לרופאים בבתי חולים ובקהילה לחלק את זמנם בין הטיפול הרפואי

מת הרפואה ראנו מאמינים כי הקמת מסגרת זו תהיה לתועלת רבה למדעי הרפואה ול. והמחקר הרפואי

 .כלליבארץ באופן 

 

חשובים ביותר להתפתחות המדעית בארץ אנו ממליצים כי  מכיוון שהצרכים עליהם הצבענו הינם. .

מרבית המימון לצרכים חדשים אלו יהיה מאמצעים חדשים שיוקצו למטרות אלו ולא על ידי חלוקה של 

 . מחקרית בלאו הכי\משאבים הקיימים במערכת האקדמית

 

לכן אנו  .י לסגור עליהםויש לפעול בהמשך כד וח ישנם פערים שלא השכלנו להשלים בזמן"חרף הגשת הד. 1

כמו כן יש להתייחס למסמך כאל טיוטא בלבד עד שיאושר על . ח ביניים בלבד"דואל ח זה כ"מתייחסים לדו

ח ביניים כאשר תאושר על ידי גופי "הטיוטא תקבל גושפנקה של דו. ומועצת האקדמיה הנשיאהידי 

 .מועצת האקדמיהקרי נשיאת ו, האקדמיה האחראיים
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Report of the committee of the Israel Academy of Sciences and Humanities (IAS&H) to 

follow-up on the implementation of the recommendations made by the 1
st
 report of the 

IAS&H to the government and the Knesset (F-UC) 

 

Chapter 1 

Foreword: According to the Israeli law- the Israel Academy of Sciences and Humanities 

(IAS&H) provides a report to the national administration (the government and the Knesset) on 

the state of science and technology in Israel every three years. The present report is the result 

of the work of an ad-hoc committee nominated by the president of the Israel Academy of 

Sciences and Humanities (IAS&H) to follow-up on the implementation of the 

recommendations made by the 1st report of the IAS&H to the government and the Knesset (F-

UC). The first 3-year report was submitted to the Speaker of the Parliament (Knesset)- Mr. 

Yuli Edelstein; Mr. Yaakov Peri- Minister of Science; Technology and Space and the 

chairperson of the S&T committee of the Knesset- Mr. Moshe Gafni in November 2013. The 

other objective of the F-UC is to prepare the background for the next 3-year report expected 

to be submitted in November 2016. 

 

Members of the committee: Prof. Arnon nominated the members of the F-UC as follows: 

Prof. Reshef Tenne (chairperson); Prof. C. Turniansky (member); Prof. Y. Friedmann 

(member) and Prof. D. Weihs (member). Dr. M. Zadok, CEO of the IAS&H served as adviser 

and observer. He took part in numerous meetings of the committee with different parties. Mrs. 

Sima Daniel served as the secretary of the committee and we thank her for the efficient role 

she played in its work.  

 

Work procedures: The committee held two plenary meetings (June and December 2014). In 

between the committee members held many meetings and consultations with other scientists 

within the IAS&H; other senior scientists and heads of different R&D organizations. The 

purpose of these meetings were twofold: 1. Understand the current R&D policies of the heads 

of research organizations in Israel, and 2. Discuss our ideas about gaps in research funding 

which could be the subject of the current report. It goes without saying, that this report is not 

able to address all the standing issues in research funding in Israel, comprehensively.  

 61



 

Report organization: The present report consists of an excerpt (executive summary) in 

Hebrew and English. Furthermore, it includes a summary of the meetings that the committee 

members held with different people and helped shaping-up its consequences. In addition, the 

report includes appendices. 

 

Acknowledgments: We acknowledge the help of the following people who helped us to 

compose this report: Prof. R. Arnon, Prof. J. Jortner, Prof. Z. Tadmor and Prof. M. Yaari; 

Prof. H. Cedar (IAS&H); Prof. M. Trajtenberg and Prof. D. Horn (VATAT); Prof. B. Geiger 

(ISF), Dr. Y. Rotstein (BSF), Mrs. T. Rosenbaum (GIF), Prof. I. Ben-Israel (MOLMOP): 

Prof. D. Oron (Young Academy), Prof. Y. Shapira (Isr. Medical Assoc.); Prof. O. Rand 

(Neeman Inst.); Prof. S Yankelevich. We also thank the various scientists who helped 

shaping-up the list of items for the infrastructure (listed below). 

 

Executive summary: The four recommendations listed below summarize the findings of the 

committee.  

1. The basic research in Israel is conducted mostly in the research universities. This research 

is aiming to enrich the human knowledge.  The basic research serves this coutry both in terms 

of knowledge and practically. The basic research in Israel, notwithstanding the strict 

budgetary constrainsts, is conducted in full transparency and enjoys very high reputation.  

 

2. We recommend starting a program (pilot) in which funding for large equipment ($1-8 M or 

NIS3-30 M) in exact sciences, and mega-projects in social sciences and humanities is 

established. Scientific excellence must serve as a prime consideration in the selection of items 

to be funded once funding mechanism for scientific infrastructure & equipment should be 

created and funding is allocated. This Program will be administered by the IAS&H. The 

committee will be headed by a Member of IAS&H and include academic  representatives of 

VATAT and MOLMOP.  

 

In addition we request performing a comparative study between Israel and other small OECD 

countries (possibly Holland, Sweden, Denmark or Switzerland) on funding of heavy research 
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infrastructure (NIS3-30 M; $1-8 M). This study will be carried out by the Neaman Institute. 

The F-UC will recommend a list of 10-20 items for comparison from all fields of science in 

consultation with experts (see Appendix 1). These items should represent a wide spectrum of 

the scientific research endeavor.  

 

3. We see the growing imbalance between the support of academic research in collaboration 

with Europe and that with the US with a great concern. We recommend to increase the level 

of support for joint academic research between Israeli and US scientists. We believe that, 

currently, reinforcing the joint NSF-BSF programs is potentially the only practical means to 

achieve this goal. We urge the BSF to find means to prevent the belitteling of the Israeli 

researcher vis a vis the American PI in the joint NSF-BSF research programs.  

 

4. We witness with great anxiety the absence of graduate students and post-docs from western 

countries in our campuses. In consultation with the “Young Academy” we recommend 

starting a pilot program of competitive funding (up to NIS2 M/year) for post-docs from the 

US which will share their tenure in Israeli labs and in US laboratories. Their tenure in Israel 

will be supported by Israeli sources. This pilot program will be a part of the US-Israel B.S.F.  

 

5. We see with great concern the declining trend among physicians in hospitals and in the 

community to take part in active research. We recommend to set-up a new mechanism to help 

physicians in hospitals and in the community to share their time between research and clinical 

work. We strongly believe that these recommendations could serve as a platform for 

significant improvements in the academic research landscape and in the medical treatment in 

this country.  

 

6. We strongly believe that the present recommendation will lead to substantial improvments 

in the quality of research in the country. We therefore recommend that the means to realize 

these programs should come from new sources of funding and not from redistribution of the 

existing financial sources in the academic and research system.  
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7. Although the report is submitted to the president of the IAS&H there are a few points that 

have not been adequately treated and will require further time for deliberation and 

completion. Therefore we refer to this report as an interim report. Furthermore, the submitted 

document is only a draft and will receive the status of an interim report once approved by the 

president and the council of the IAS&H. 

 

Chapter 2 

Summary of the meetings in 5.6.14; Prof. Benny Geiger (8.6.14); Mrs. Tali Rosenbaum 

(25.6.14); Dr. Yair Rotstein (20.7.14); Internal discussion (20.7.14); Prof. David Horn, 

(21.9.14); Dr. Meir Zadok (23.9.14); Prof. Zehev Tadmor and Omri Rand (26.10.14); 

Prof. Dan Oron (27.10.14); Prof. Ruth Arnon,(20.11.14); Prof. Yoram Shapira (Dec. 

2014); Prof. Haim (Howard) Cedar (11.12.14); Prof. Nurit Yermiya (4.3.15); Mr. 

Aharon Beth-Halachmi (8.3.15) 

 

Objectives of the meetings: These meetings were intended to present the committee mission 

to some of the leaders of the public R&D agencies and get their insight on the first report and 

on its recommendations. The other purpose was to present some of our ideas on future actions 

and the report of the future F-UC. Meetings with people holding key positions in R&D policy 

in the government offices are planned for the future. Also, we do not rule out future meetings 

with R&D figures in the private sector. Detailed reports of the meetings are provided in  

 

Appendix 2.  

 

Execution of the meetings: So far, committee members have met the following people: 1. 

Prof. Omri Rand of the Technion- director of the Samuel Neaman Institute for National Policy 

Research (Technion); 2. Prof. Joshua Jortner who took part in the dissemination of the first 

report. Prof. Jortner advised the committee frequently and his insight was an important tool in 

shaping-up the present report; 3. Prof. Manuel Trachtenberg (Trajtenberg)- chair of the 

Planning and Budgeting Committee of the Council for Higher Education in Israel (VATAT) 

and 4. Prof. Major General (Res.) Itzik Ben-Israel chairman of the Israeli Space Agency and 

the National Council for Research and Development (MOLMOP) and the new Israeli Cyber 
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Initiative. In addition Prof. Tenne and other members of the committee (Prof. Friedmann and 

Turnianski were present in a number of these meetings) and Dr. M. Zadok met Prof. 

Benjamin Geiger-chairperson of the Isr. Sci. Found (ISF); Dr. Tali Rosenbaum-director 

general of the GIF; Dr. Yair Rotstein- director general of the BSF; Prof. David Horn- head of 

the special committee of the VATAT for infrastructure; Prof. Zehev Tadmor-chairperson of 

the Samuel Neeman Institute of the Technion (and Prof. Omri Rand- its general director); 

Prof. Ruth Arnon- president of the IAS&H. He recently received updates from Dr. Yair 

Rotstein (BSF); he also held few discussions, recently, with Prof. Yoram Shapira, chairperson 

of the Scientific Council of the Medical Association and with Prof. Haim Cedar. He consulted 

frequently with Dr. Meir Zadok, CEO of the IAS&H. In addition he held various discussions 

with senior scientists who provided the research-infrastructure items to the selected list (see 

Appendix 1). Independently, Prof. Friedmann has met Prof. Menahem Yaari (past president of 

the IAS&H) and carried out extensive correspondence with colleagues in Europe and 

especially in Germany in order to try understanding the funding mechanisms of large projects 

in social sciences and in humanities. His work provided new insights on the methodology of 

selection for funding of such projects in European counrties (see Appendix 3).   

 

Prof. Omri Rand (CEO of Samuel Neaman Inst., Technion): The main goal of the meeting 

was, in addition to the above, to explore the possibility to make a comparative study between 

Israel and one or two OECD countries, like Sweden or Holland in terms of investment in key 

infrastructure. It was decided that the committee will decide on 10-20 key research facilities 

(2-8 million dollars investment, each), like NMR 900-1000 MHz, 7T f-MRI; ultra-high 

resolution (aberration corrected) TEM, computer farms, etc. in all areas of the sciences. These 

items will serve as a basis for a comparison to be undertaken by the Neaman Institute to 

provide a comparative study. It was also suggested to compare the Israeli situation with the 

OECD (average) level, which is probably impossible, in practice. The mechanism for 

comparison between funding of large projects in OECD countries and Israel in the humanities 

and social sciences is potentially more complicated and will be done through a different 

mechanism.  

Prof. Joshua Jortner: He emphasized the importance of governance of funding agencies and 

following the recommendations of the IAS&H first report. He thinks that the academia should 
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have closer ties with the industry and try to execute translatory research alongside curiosity 

driven research. He supports also the idea of greater involvement of the colleges and in 

particular the idea of comprehensive research consortia like the FTA and joint university-

college research, where justified. Prof. Jortner was consulted frequently on other issues of this 

report as well. In these discussion he strongly supported the idea of expanding joint US-Israel 

academic research.  

Prof. Manuel Trajtenberg (CEO, VATAT): He emphasized the need for cross-disciplinary 

research. The academic community in Iswrael must be sensitive to the public image of science 

and develop outreach programs. He favors promoting national research priorities, like 

research in natural resources; cyber and space research; nuclear physics and engineering 

science. He mentioned the new initiatives in these areas, including the new Israel Engineering 

Foundation which will be launched shortly. He favors joint university-college research, which 

does not break the present rules, i.e. investment in scientific infrastructure will be limited to 

the research universities. 

Prof. Itzik Ben-Israel (CEO, MOLMOP): He explained the role of the MOLMOP; its 

structure and mode of action (11 sub-committees and the PAMOT forum). In particular he 

emphasized national R&D priorities in areas which require cooperation of the academia with 

the industry and the defense authorities. He gave a few examples, like the recent civil space 

initiative, the new IEF and the cyber initiative which was advanced very rapidly due to the 

personal support of the Prime Minister. The MOLMOP is starting to explore the area of 

robotics. He believes that colleges have side in this equation and therefore the MOLMOP 

stipulated allocation of 25% of the IEF budget to research in colleges. He favors the current IP 

policy which is controversial in the academia. He recommended that the IC committee will 

meet few heads of the sub-committees of the MOLMOP. 

Prof. Benny Geiger (CEO, ISF): The ISF operates on the principle of scientific merit only 

and the majority of its programs have no strings-attached. The increase in the number of 

proposals is reflected in the graph attached as Appendix 4. He believes that the ISF operates 

with checks-and-balances and self-criticism is built-in in their granting mechanism. The new 

5-year program (2016-2020) will bring the budget of the ISF to NIS 1B. The ISF runs already 

a few binational programs like China-Israel and the India-Israel to be launched soon. Few 

more binational programs are being explored. All these programs are in effect pilot for 5-year 
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and will be reviewed after this period. He believes that the idea of consortia, like the I-CORE 

(16 now), are generally very good because they are focused and at the same time bring people 

from different disciplines to work together. He favors the proposed initiative to invest in large 

research infrastructures. 

 

Mrs. Tali Rosenbaum (CEO, G.I.F.): The GIF operates on the principle of scientific merit 

alone. The GIF application is based on alternating cycles, i.e. life-medical and social sciences 

in one year and exact sciences and humanities in the following year. The number of 

applications increases (bi)annually (this year 400 applications) and in order to keep-up with a 

reasonable success-rate, currently at >25%, the allocated money to the foundation must grow. 

The weight of the social sciences and humanities is rather small in the GIF (10-15%). About 

10% of the grants go to colleges, much of it to social sciences and humanities. There are two 

kinds of grants, the regular (3-years) grants and the young scientists’ grants, which go to a 

researcher from one country alone (for one year). The budget of the GIF is built on two 

components, i.e. the interest of the endowment and the annual (equal) allocation of the two 

governments. Therefore the number of successful grants fluctuates, which is not a healthy 

situation. Also, the overall grant is 200k Euro (in life and exact sciences), which is too small. 

Therefore the Board has nominated a committee to recommend on several budgetary issues. 

She sees a great importance in the GIF as a gate to German science and to EU, in general. She 

also sees a great importance in the Young Scientists grants because many of the Israeli young 

scientists carry their post-doc studies in the US (or the UK) and they lack the networking 

necessary to succeed in EU grants afterwards. She argues that this problem and others are 

particularly important in the case of women scientists. 

 

Dr. Yair Rotstein (C.E.O. US-Israel B.S.F.) 

Dr. Rotstein has reviewed the large span of activities of the B.S.F. and emphasized the 

excellent partnership between US and Israeli scientists in this framework. The foundation is 

supporting hundreds of research program annually in different areas. The BSF supports 

research in life sciences-medical; exact sciences, social sciences. It does not support research 

in engineering and in humanities. US scientists and administrators take part in all the activities 

of the foundation, from reviewing proposals; sitting in the review panels and as board 
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members. The average grant $150-200k for three or four years is too small, in his opinion. He 

emphasized the large imbalance in support for collaborative research of Israeli scientists 

between Europe and the US. To overcome this gap he initiated the new NSF-BSF program in 

which Israeli scientists are able to take part in regular NSF proposal in certain areas (in life 

and computer sciences). If the research is approved for funding, the BSF has received a 

discretionary fund from the Israeli government to support the Israeli side, in accordance to 

BSF rules. He expects that, if successful, this initiative will could be expanded to other areas 

in science. One comment regarding the joint NSF-BSF joint program was made later to RT by 

a few scientists, i.e. that there are two review committees, from each side, with independent 

reports which make it more difficult to get into a consensus. Another reservation was that in 

the joint NSF-BSF program the PI in the proposal is the US researcher, only. Another 

reservation was brought-up recently, i.e. that some divisions in the NSF do not allow US 

scientists to submit more than one NSF grant in a single cycle (one year), and in this case the 

joint NSF-BSF proposal may be considered less favorable.   

 

In another recent update (see also Appendix 5), Dr. Rotstein stated that during this year 

(2014) various NSF divisions agreed to establish joint NSF-BSF programs with the Israeli 

researchers. If successful, the Israeli scientist will be supported by the BSF through the Israeli 

side. New resources ($2 M) were allocated by the Treasury for this new initiative (see 

attached document of Dr. Rotstein). 

 

He responded to the above criticism and mentioned that there is only one review committee, 

which is set-up by the NSF and in many cases Israeli researchers are invited to join these 

committees (see attached document of Dr. Rotstein). As for the second reservation, he 

mentioned that many countries wish to establish bilateral research programs with the NSF, 

and only Israel received this coveted status. Furthermore, Israeli researchers make part of the 

jury in several NSF divisions and Israeli scientists are invited to serve as anonymous 

reviewers for NSF proposals. In one particular program (Computing) the entire evaluation 

process is done in the BSF offices in Jerusalem by a scientific committee which consists 

mainly of Israeli scientists. The level of support for the Israeli scientist ($100k/annum) in this 

new joint program is appreciably larger than the regular BSF programs. He considers the joint 
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NSF-BSF program to be a true breakthrough in the joint US-Israel scientific relations. We 

should also be aware that since its foundation some 40 years ago, the BSF offices operate 

from Jerusalem. Much of the administrative and scientific work involved in evaluating the 

proposals and running the program are carried-out by Israeli citizens. 

 

Prof. David Horn (head of the scientific infrastructure committee of the VATAT) 

The Horn committee appointed by the VATAT holds the opinion that a roadmap (“top-down” 

approach) for national scientific infrastructure should be established in order to help the 

VATAT allocate funding for such projects in the next 5-year program in 2016 (the 2013 

report is attached as Appendix 6). They expect a level of support of IS 100M/year in the next 

5-year program of the VATAT. The modus operandi of this committee however gives priority 

for scientific infrastructure involving many research groups and the emphasis on scientific 

excellence (“bottom-up” approach) is not clear.  

 

Prof. Zehev Tadmor and Prof. Omri Rand (Director of the Samuel Neeman Institute of 

the Technion)  

Zadok explained the background for this meeting and the role of the special committee of the 

IAS&H (chaired by Tenne) to follow the report submitted to the Knesset a year ago. Tenne 

described the work of the special committee of the IAS&H and its main recommendations. He 

explained the idea of a selective list of items of research infrastructure which will serve for 

comparison with a small OECD country like Holland, etc. He also explained the idea of 

founding a special granting body for research infrastructure (equipment, special projects). He 

emphasized the notion that such foundation can and should be based on scientific excellence 

as the prime criteria for selection of items to be funded. He also noted the disgraceful 

imbalance of support to Israeli scientists for cooperative research with the US and the EU. 

Tadmor emphasized the declining atmosphere among the second generation of donors (mostly 

Jews from the US) for support of scientific research infrastructure in Israel. He suggested that 

the government must come-up with a long-term planning to invest in research infrastructure in 

the Israeli academia. Therefore he believes the idea behind a special foundation for scientific 

equipment is sound. He (Tadmor) already proposed the Treasury to increase the level of 

support to the US-Israel BSF foundation, unilaterally. Zadok maintained that he received a 
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letter from the Treasury supporting the increase of the Israeli investment in the BSF by 

$2M/annum. Prof. Friedmann and Tadmor discussed several large projects in humanities 

which suffer from the lack of appropriate funding and could go into the list of possible 

research infrastructure, which would serve for comparison with OECD countries. Prof. Rand 

expressed the willingness of the Neeman Institute to perform a comparative study between 

Israel and a small OECD country, like Sweden, Holland or Switzerland of a selected list of 

research infrastructure items. 

 

Prof. Dan Oron – representative of the Young Academy 

They deplores the absence of foreign students from advanced countries, like US, Europe and 

others here. This situation has exacerbated during the last decade. They propose a pilot 

program with full Israeli funding of post-docs which will spend half their time here and the 

other half in the foreign lab. Prof. Tenne proposed that, if agreed, such a pilot program should 

be limited to post-docs from the US only and will be managed by the US-Israel B.S.F. He 

proposed Prof. Oron to provide a document to be added to the F-UC report as an appendix 

(see Appendix 7).  

 

Prof. Ruth Arnon, president of the IAS&H 

Dr. Zadok explained the importance of meeting Prof. Arnon before holding the plenary 

meeting of the special committee in December 2014. Prof. Arnon explained the reasons for 

assigning this special committee (the F-UC) and emphasized that its discussions should be 

focused on basic science which is done mostly in the research universities in Israel. Prof. 

Tenne went-on to describe the working framework of the F-UC. Together with Dr. Zadok he 

explained the numerous meetings they held in order to listen to R&D policymakers and 

consult with senior scientists in Israel and crystallize their ideas. Prof. Arnon emphasized the 

two duties of the special committee (F-UC), i.e. to follow-up on the tri-annual report of the 

IAS&H and to provide guidelines for the future report which should be prepared in two years 

from now. She recommended that the F-UC focuses its deliberations on basic sciences in its 

broadest terms, including Humanities and Social Sciences. Prof. Tenne pointed-out three 

important ideas to be discussed in a special report to be prepared by the committee. These 

include- 1. Establishing a mechanism for funding large research facilities. The selection of 
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items to be funded will be based on scientific excellence; 2. Trying to alleviate the large gap 

between the level of support for collaborative research of Israeli scientists and those from the 

EU and the US. 3. In line with the recommendations of the Young Academy- establish a 

mechanism for (Israeli) support of post-docs who share their time between a US and Israeli 

laboratory. Prof. Arnon made several important observations and reservations on each of 

these three points. She recommended that the committee in its next plenary meeting adopts 

these principles and urged the committee to issue an interim, but concise report. She 

congratulated the committee for its deliberations and the efforts to prepare report. 

 

Prof. Yoram Shapira, chairperson of the Scientific Council of the Isr. Medical Assoc.         

He noted that economic, social and cultural constraints together with the daily clinical load 

prevent physicians from participating in research. This situation is dangerous for the future of 

medicine in Israel. The ministry of Health, Kupat Cholim and other medical organizations are 

aware of this situation. They are ready to help mitigating the declining research atmosphere in 

the hospitals. Prof. Tenne explained that following the recommendations of the Arnon 

Committee of the IAS&H, VATAT has established a special funding for positions of 

Physician-Researcher, but the number of available slots for physicians is rather limited at the 

moment. Prof. Shapira noted that in many cases physicians are not able to stand-up the criteria 

of the ISF and take active part in this program. He submitted a document which recommends 

establishment of a mechanism to support physicians who wish to share their time between the 

clinical practice and research (see Appendix  8).  

 

Prof. Shimon Yankelevich, VATAT      

He strongly believes that the imbalance between the scientific coopation of Israeli scientists 

with US and EU does not represent a healthy situation from several perspectives. He notes 

that, while expanding the NSF-BSF is possibly the only means for expanding the 

collaboration between scientists of both countries at this time, the fact that the Israeli scientist 

is not a PI in the proposals has inherent weeknesses. In particular, he is anxious that the 

research of the Israeli PI will not be judged on equal footing with the US scientist by the NSF 

board of reviewrs. This weekness may lead to internal conflict of interest in Israel. He 

believes that the recommendation to fund large infrastructure for scientific research on a 
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competitive basis is important. In fact he intiallized the idea to include this item in the Horn 

Committee report (2013). Furthermore, he proposed to include IS10 M in the 2016 budget of 

VATAT budget for a pilot program for this purpose. He is anxious that the realization of the 

F-UC recommendations are realized mostly through new budgetary resources. Contrarily, if 

they come from reaarrnagment of the exisiting sources of VATAT budget, they may lead to 

internal conflict of interest.   

 

Prof. Asher Koriat, IAS&H 11.1.15 

At the recommendation of Prof. Friedmann, Prof. Tenne discussed in the telephone with Prof. 

Koriat the details of the report. The idea was to get his feedback as a representative of the 

social sciences in the IAS&H, who is also involved in the Horn Committee of the VATAT. 

Prof. Tenne went into great details explaining the path taken by the F-UC and its 

recommendations. Prof. Koriat made several comments, and after discussion approved the 

recommendation of the F-UC committee. He promised to cooperate with the committee and 

surface proposals for for infrastructure projects in social sciences to be included in the list 

according to the second recommendation of the report.    

 

Prof. Nurit Yirmiya, Chief Scientist of the Ministry of Science, Technology and Space 

(MOST&S) 4.2.15 

 

Prof. Yirmiya explained the structure of the Ministry and the office. She then went on to 

describe two new intitiatives of the MOST&S: 1. the Israel Engineering Foundation  (IEF) 

and 2. the new initiative for research on eldery people. The review process of the IEF is 

analogous to the ISF, i.e. based on a peer review process and ranking of the review board. In 

view of the success in the first cycle, the Treasury has recently agreed to increase the budget 

of the IAF to more than IS25 M. She also emphasized her role as catalyst for promoting 

gender and minorities issues in S&T. Prof. Yirmiya believes in the importance of 

interdisciplinary research. As an example she mentioned the intiative of the NIH to open new 

research programs which will engage engineers in bio-technology research. 
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Profs. Tenne and Prof. Turniansky described in great detail the report (draft) of the F-UC. In 

particular they emphasized the independence of this committee, which was nominated by the 

IAS&H president- Prof. R. Arnon.  

 

Prof. Yirmiya expressed a great support to the recommendations of the F-UC report. She 

mentioned that together with the BSF director she is working to convince the Treasury to 

increase the NSF-BSF initiative from $2 to 20 M. She thinks that this new binational research 

initiative should not be limited to the exisiting research fields supported by the BSF. For 

example she mentioned that as of 2015 proposals in the field of engineering S&T will be 

solicitated in the framework of the joint NSF-BSF research program. She is well aware of the 

inferior position played by the Israeli researcher who can not be a PI in this program. She 

argued that the inferior status of the Israeli PI may be “exploited” by the US PI to get “cheap” 

services from the Israeli counter-part. In addition she mentioned that the model of budgeting 

of academic institutions by the VATAT is based, among other things, on winning competitive 

research grants. The joint NSF-BSF proposals are evaluated exclusively by US boards, only, 

which can lead to a bias in favor of the US PI. Prof. Tenne mentioned that the F-UC was well 

aware of this situation and recommended the BSF to come-up with a set of measures that will 

circumvent this unwieldy situation, within one year. The recommendation to form a new 

foundation for funding US post-docs who will spend half their time here and half of their 

tenure in the US was also discussed. Prof. Yirmiya suggested that this funding source should 

be also open to Israeli post-docs who wish to share their time between the two countries. She 

mentioned in this connection her initiative to promote (Israeli) women is science which can be 

part of the propsed new post-doc funding scheme. Prof. Tenne emphasized the different 

philosophies of the two intiatives and suggested that this topic will be further discussed once 

the F-UC report is approved by the president of the IAS&H. 

 

Mr. Aharon (Aharale) Beth Halachmi, Formerly of VATAT; chairperson of the board 

of Tel-Hai College 8.3.15 

1. Beth-Halachmi described in length his ideas about converging technologies. Prof. Tenne 

maintened that this program, if launched again, must engender all disciplines including 

humanities, social sciences, engineering, etc. Beth-Halachmi on his side stated that he sees 
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great importance in fusing social sciences, humanties and engineering in the converging 

technologies initiative if materialized. 

2. Beth-Halachmi described the situation in Tel-Hai College and its relationship with 

MIGAL- research institute in Kiryat Shmona. MIGAL has recently recruited a few new young 

researchers, which either came from a post-doc stint abroad, or directly from the Ph.D. They 

lecture in Tel-Hai and do research in MIGAL. This symbiosis between a college and a nearby 

research institute is very important and beneficial to both sides as well as to the researchers 

themselves. Prof. Tenne raised the issue of using infrastructure equipment (electron 

microscopy, NMR, DNA sequencing, etc.) by researchers in the colleges.  

3. Prof. Tenne explained in length the content of the F-UC report. Beth Halachmi on his side 

wanted to make sure that the proposed new foundation for support of infrastructure would 

include also the social sciences and humanities. Prof. Tenne assured him that this is indeed the 

case.  

In conclusion, Mr. Beth Halachmi gave his full support for the recommendations of the F-UC 

report and is ready to lobby for them in both VATAT and the Treasury. 

 

Appendices 

 

Appendix 1: Table 1: Examples of infrastructure items ($1-18 M) which could be funded in 

the future for enhancing research infrastructure in Israel. They can also be used for the 

comparison between the level of support in Israel and a small OECD country. This list is by 

no means comprehensive, and serve as illustrative examples, only. 

 

This list is followed-up with a more detailed description of the item in Appendix 9. 

 

Natural and physical sciences 

1. High resolution bimolecular NMR facility – i.e. a 950 or 1000 MHz instrument (Prof. L. 

Freidman and Prof. M. Neeman, WIS). 

 

2. Aberration-corrected (probe) transmission electron microscopy for materials and 

nanomaterials research (Prof. Y. Golan, BGU and Prof. W. Kaplan, Technion) 
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3. Molecular beam epitaxy (MBE Prof. M. Heiblum, WIS) 

 

4. High resolution transmission electron microscope with direct imaging camera (Prof. A. 

Minsky, WIS) 

 

5. Cryo-focused ion beam (Cryo-FIB) for biological specimen (Prof. S. Weiner and Prof. A. 

Minsky, WIS) 

 

6. Super-resolution optical microscopy (Prof. M. Neeman and Prof. B. Geiger, WIS) 

 

7. Research f-MRI (7T- Prof. M. Neeman and L. Friedman, WIS)  

 

8. MALDI-FTMS (Matrix-assisted laser desorption imaging coupled with Fourier transform 

mass spectroscopy (Prof. A. Aharony, WIS) 

 

9. Atom probe microscopy (Dr. Y. Amoyal, Technion) 

 

Humanities 

1. The historical dictionary of the Hebrew language (The Academy of the Hebrew Language, 

Prof. M. Bar-Asher- president, HU)  

 

2. The Arab-Hebrew (English) dictionary (Prof. M. Milson, HU) 

 

3. Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae (Prof. M. Sharon, HU) 

 

4. The Onomasticon of Iudaea, Palaestina and Arabia in the Greek and Roman Sources (Prof. 

Y. Tsafrir, HU) 

 

5. Corpus of inscriptions from the Hellenistic-Roman period in Israel (Prof. H. Cotton, HU) 
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6. The Hebrew University Bible Project (group of researchers, HU) 

 

Appendix 2: Detailed account of the meetings held by F-UC members 

Participants and location: The meetings were held in Tel-Aviv Univ. with Dr. M. Zadok, Prof. 

Tenne and Prof. Weihs present 

Prof. Omri Rand (Samuel Neaman Inst. of the Technion)-5.6.14 

1. He sees a great danger in the old faculty structure. He deplores the loss of cross-

disciplinary structures and favors interdisciplinary platforms, like INNI, etc. 

2. Industry-academia relations are not sufficiently promoted by the academia. There is a gap 

which must be filled. The intermediate level for translational science is missing.  For example, 

he thinks that the new biotech park in MATAM Haifa is redundant because everything should 

be done in the Technion. 

3. Collaboration with the Industry must be done through agreement on IP issues and use of the 

existing infrastructure in the academia for promoting R&D in the industry. 

4. Dr. Danny Peled (Neaman Inst.) is currently involved in researching the R&D (MOP) map 

in Israel. 

5. Prof. Mina Teicher prepares a report on Intl. collaborations between Israeli R&D bodies 

and Intl. research organizations. 

6. He brought with him a few reports, which will be reviewed by committee members.  

  

Prof. Joshua Jortner- 5.6.14 and further consultations during December 2014 

1. We must follow the recommendation of the previous report. 

2. Governance should be emphasized in the second report. How is the report to be handled by 

the authorities and how to implement its recommendations. 

3. We must get the report of the MOLMOP, MAFAT, VATAT, Chief Scientist which are 

relevant to our report.  

4. He supports the idea of investing 15 million dollars per year for large infrastructure. 

5. He emphasized the sustainability of the existing infrastructure. This point is reflected in the 

INNI report, which he overseas. 

6. He recommends that we consult the Gutfreund  committee (for IP rights policy).  

7. Translatory science should be promoted and emphasized in future reports. 
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8. Colleges must be included in future IAS&H reports according to their content-relevance 

and not as a whole. NSF created special funding mechanism for US Colleges. 

9. He is favorable of the idea to form a mechanism for funding research between colleges and 

universities research. 

10. He favors very much expansion of the joint US-Israel scientific research.  

 

Prof. Manuel Trajtenberg (VATAT)- 5.6.14 

1. He favors teaching and research programs which will give leverage to the local industry 

and the local technological infrastructure.   

2. He finds the requested matching of 150% from the University in R&D programs an absurd.  

3. He observes that engineering science is often related to publications in low-impact factor 

journals. This influences the low rate of success of engineering science in ISF-funded 

programs. This led to the recent establishment of the Israel Engineering Foundation which 

will be launched soon. When fully operational it will enjoy a budget of NIS 150 M/annum.  

4. He believes that the borders between disciplines are obsolete. We have to open up the 

minds for cross-disciplinary science. 

5. The bureaucracy of science in the US (NIH) is terrible. A scientist spends 50% of his time 

resources in science administration, which is highly redundant and should be avoided here. 

6. He offers that we must make our science more visible to the public, industry and policy 

makers.   

7. We should be critical of ourselves and expose this criticism to the public. We should not 

wait until somebody else takes the initiative, which happens now too often due to the media 

and the obvious sensitivity of the policy-makers to the media. 

8. Cyber, space research and nuclear physics are examples of fields with national priority and 

which need to be promoted. In particular the last one has almost disappeared from the 

landscape of Israeli academic research. The same is for natural reserves research, like gas and 

oil which was recommended by the academy report. 

9. He will support an initiative of combining forces between colleges and universities. 

 

Prof. Itzhak Ben-Israel (MOLMOP)- 5.6.14 

1. Basic science should remain independent. 
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2. MOLMOP gives recommendations for the government in R&D policy. There are 11 

committees which provide recommendations in different areas. 

3. They collect data by various organizations and in particular the Isr. Statistics Authority. 

4. He favors shift of support in priority areas. 

5. An example for that is the MOLMOP decision to recommend the national cyber 

organization with the blessing of the Prime Minister. This allowed rapid processing of the 

idea and allocation of appropriate funds. 

6. Robotics is another area where he feels that the MOLMOP would try to focus and pull 

resources in the near future.  

7. He explained the idea of the half formal forum of PAMOT, which is a consulting body to 

the MOLMOP. He reasoned that the PAMOT is not a substitute for TELEM, but 

complementary, where support of national organizations, and in particular the defense 

authorities, is needed in order to proceed with a technologically relevant research area, like 

cyber or robotics.  

8. The Isr. Eng. Found. (IEF) was launched at a NIS 150 M/annum budget with full blessing 

of the MOLMOP.  

9. Recognizing the importance of applied research, they allocated about 25% of the IEF 

budget for research in colleges. 

10. He favors closer ties of the academia with MAFAT. 

11. Jointly with the Isr. Space Authority, the POLNOP pushed forward the space program, 

which is a new R&D program run by MOST (Ministry of Science, Technology and Space). 

12. He recommends that our committee representatives will talk with Haim Russo- head of 

the academia-industry committee of the MOLMOP and Mina Teicher, who heads the 

committee for international relations; David Horn- for the infrastructure committee; Shlomo 

Hershkowitz who is a consultant for MOLMOP, dealing with mapping . 

13. The national policy of IP after the Gutfreund committee was discussed and various ideas 

were proposed how to reinforce relations between academia and MAFAT. 

 

Prof. Benny Geiger (I.S.F.)- 8.6.14 
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Participants: The participants in this meeting were Prof. R. Tenne and Dr. M. Zadok (on top 

of that meeting R.T. met B.G several times to discuss specific issues relevant to the work of 

the F-UC committee) 

Location: Weizmann Institute  

 

1. Most ISF grants go to research based on scientific merit alone. A few programs have 

strings-attached, like research area, or other criteria, on top of the scientific merit.  

2. He is expecting expansion of the ISF budget from NIS 270M (2009) to NIS 1B (2019) at 

the end of his term (10 years). 

3. The ISF started several binational programs with China and now with India and expects to 

start one with Canada and Singapore soon. The underlying principle of keeping high scientific 

merit is imposed in these programs. However these programs can be considered as pilots and 

will be examined every 5 years. 

4. There is on the average a 4%/annum increase in the number of proposals, which is beyond 

the growth-rate of the population of the state. The increase in the number of proposals in 

social sciences is much larger (8.8%) than for humanities (7%); exact sciences (2.9%) and life 

sciences (1.7%)*. Accordingly the number of supported proposals is increased (to keep the 

rate of success at 1/3) but one of the main goals of the ISF is to increase the budget of the 

supported proposals ($ 100k/annum). 

5. Until now the philosophy of the ISF was, in addition to the scientific merit, to provide the 

bread-and-butter for the research, and hence minimal support for infrastructure. VATAT has 

established the Horn committee to define the needs of the academia. This committee 

established a roadmap for the investment in infrastructure. In the new 5-year program 

(starting in 2016) he believes that the ISF will be involved also in extending the support for 

infrastructure. He divides this support between three categories: I. National facilities 

(probably $10 M). He does not believe that he ISF will run this program because he believes 

it will not be based on scientific merit, alone; II. Large facilities ($2M) which he thinks the 

ISF can run; 3. “small” equipment for specific laboratories ($1/2M), which the ISF can run. 

6. He thinks that the I-CORE program (16 centers today) runs very well now. He believes 

that, in general, there is a room for consortia because this forms a synergy between research 
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groups. He believes that this program must be budgeted as part of the ISF program and not as 

a separate program. 

7. If requested, the ISF will provide information from its open sources only on issues like 

gender, number of young (ISF) grantees, etc. 

8. He believes that scientists from less favored organizations, i.e. colleges, should have access 

to research infrastructure which will allow them to perform properly. The mechanism for such 

access is not there yet and must be formed though. 

9. Benny sees with great concern the gap forming between advanced labs in US, Europe and 

Japan in investment in infrastructure compared to Israel. In particular, Europe has established 

several organizations to develop a concerted strategy towards molecular biology and in 

imaging. He thinks that when the time comes Israel should consider taking part in these 

initiatives in order to allow access to Israeli scientists to these facilities. 

 

* The mean increase over 14 years is calculated by Y=Del/(Mx14)x100; 

Del= value in 2014-2001; M- mean value (M=(aX+b)7) 

 

Mrs. Tali Rosenbaum (G.I.F.)- 29.6.14 

Participants: Mrs. T. Rosenbaum and Prof. R. Tenne 

Location: Weizmann Institute 

 

1. The GIF operates on the principle of scientific merit only.  

2. The funding of grants by the GIF is based on two separate contributions. I. Interest of the 

endowment established by the two governments. II. Equal contributions provided annually by 

the two governments on a yearly basis. While the first one is severed by the low interest rates 

of the day the second kind of contribution is pending on good will, economic atmosphere and 

political arguments. This makes the funding and the success rate very much dependent on the 

good will of the two governments, which is not a healthy situation for long-term scientific 

research planning. In any normal year the average support is 10.5-11.5 M Euro a year (26% 

success rate). However, in 2013 it was 6.5 M Euro, only and the rate of success went down to 

11%.  
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3. The foundation supports different research activities alternately; One year life-medical 

sciences-social sciences and the following year- exact sciences and humanities. 

4. There is a significant increase in the number of applications, with last year 401 (life 

sciences) and this year 365 proposals in exact sciences. In contrast to the ISF, the number of 

proposals from the social sciences and humanities is not significant (up to 15%???) and the 

requested budget is smaller.  

5. She thinks that the increase in number of applications reflects the understanding of the 

researchers (mostly Israelis) that the GIF application is a corridor for establishing themselves 

in EU joint programs. The German researchers appreciate the intellectual merit of the Israeli 

researchers and their innovativeness. 

6. The division of the budget in the joint grants is not symmetric and on the average the Israeli 

side benefits from a larger share of the budget.  

7. The total grant is 200k Euro for three years which in her opinion is too small. The board of 

the GIF has established a committee to recommend on different budgetary policy issues. 

8. She sees a great importance in the Young GIF programs. At this time about 90% of the 

applicants to the Young GIF grants are Israelis and she would love to see the number of 

German applicants- increasing. The GIF grants about 30 grants of this kind annually with size 

of each grant about 40k Euro. She believes that young Israelis use this opportunity to 

strengthen their ties with young German colleagues. This serves for them as an entry step to 

EU programs. 

9. The share of colleges in Israel in GIF is about 10-15% of the grants many of them in social 

sciences and the humanities and a few in exact and life sciences. As an example she named 

the “The Interdisciplinary Center Herzliya” which has been very successful in getting GIF 

grants in psychology and sustainability programs. 

10. She emphasized a number of gender issues. I. The GIF application forms do not request 

any information on gender or religion and therefore there is some uncertainty in the number 

provided below. II. To her judgment, over the last 10 years there was no change in the number 

of successful (Israeli) applicants among women which stands at 20%- mostly in life sciences. 

On the other hand in the German side there is a distinct increase in the number of successful 

women applicants. III. The number of Israeli women applying for the Young grants is high 

(33%), but this number goes down to 20% when it comes to the usual GIF grants. IV. She 
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believes that this downshift reflects several bottlenecks in the Israeli academic system, which 

does not encourage senior (Israeli) women researchers to succeed in the (GIF) system. In any 

case she believes that this important issue must be evaluated. 

11. There is a distinct increase in research grants in which more than one Israeli group applies 

to the GIF (10% this year), which she thinks is a very important development. 

12. She thinks that the GIF has a critical role as a gate for Israeli scientists to Europe, 

especially in view of boycotting Israeli institutions. She believes that the level of the average 

rate of success is OK but the grants are too small. 

13. She thinks that in the future the GIF should include also scientists from the industry, but 

she has no mechanism in mind how to do that at this time. 

 

Dr. Yair Rotstein (B.S.F.)- 20.7.14 and further consultations during December 2014  

Participants: The participants in this meeting were C. Turniansky, Y. Friedmann and R. 

Tenne.  

Location: The meeting took place at the Weizmann Institute.  

 

1. Dr. Rotstein gave a very thorough description of the US-Israel binational science 

foundation (BSF), its objectives; the modus operandi of the BSF and its long spectrum of 

activities: 1. The usual BSF grants; 2. The “Trasformative science program”; 3. Joint 

conferences; 4. The young investigators travel grants; and 5. the burgeoning NSF-BSF 

initiative. This tour d’horizon was extremely useful to understand the difficulties but at the 

same time the great accomplishments of this foundation. Rewardingly, the US PI’s and 

administrators support very strongly this new NSF-BSF initiative.   

2. As for the usual BSF grants, they have a biannual cycle for life science/medicine and exact 

sciences.  They provide a few grants in social sciences but no funding for humanities and for 

engineering. Practically though, funding of engineering research goes through applied 

mathematics and other panels. They receive about 370-450 proposals per year, with 

increasing numbers over the years. However, last cycle in exact sciences (2013) the number 

of proposals dropped from 430 to 370, for the first time in many years. He suggested that the 

(relative low) level of funding per grant may be responsible for the temporary, downturn. 
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3. The grants are given for 3 or 4 years, pending on the availability of funds and score of the 

proposal. They do not fund any proposal with a score below 95% (travel grants for young 

scientists 92%). The average grant is 150-180 k$. The size of the grant depends also, quite 

strongly, on the partition between the US and Israeli PI. If the partition is 50/50 the grant can 

exceed 200 k$. Most of the applicants for the travel grants are from the Israeli side (80%). 

4. The board of directors (BoD) counts 5 from each side and consists of professionals and 

representatives from the two governments. They meet twice a year once here and once in the 

US. 

5. The BSF has 22 panels, with 5 members each for the different scientific disciplines. In each 

panel they try to have one US PI and they meet through video conferencing and once every 

year- here. The panels present a priority list of successful grants and bring it to the board 

(BoD). The board approves usually about 70% of the proposals for funding, pending on 

budget availability.  

6. The total annual support for joint research is ca. 20 million US$. The operational costs are 

about $1.5M year and its staff counts 7 people, only. The division of funds is not 50/50 

between the two PI’s, but is getting closer to that by the year. The support is given to actual 

research and not to any capital equipment.  

7. A major issue, in his opinion, is the great disparity between research support by the Israeli 

side for scientific collaborations with Europe and the US.  

8. As a means to overcome this disparity he initiated the program with the NSF, in which 

Israeli scientists are affiliated with regular proposals by US PI to the NSF. The successful 

Israeli researcher will receive his grant from the BSF. The (Israeli) Treasury allocated special 

discretionary funds to support this initiative. In the first cycle (cognitive and brain research) 

the success rate (in the NSF) was very high and this gives him a back wind to expand this 

program to other areas of science, as indeed happened this year. 

9. In all the applications to the BSF, other than the “Transformative Science”, the names of 

the proposing PI’s are known.  

 

In a recent update, Dr. Rotstein stated that during this year (2014) the joint NSF-BSF program 

witnessed a significant expansion. Various NSF divisions agreed to accept joint NSF-BSF 

proposals with Israeli researchers. If approved for funding, the Israeli researchers is funded by 
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the Israeli side through the BSF administration. New resources ($2 M) were allocated by the 

Treasury for this new initiative (see attached document of Dr. Rotstein). 

 

He responded to the above criticism and mentioned that there is only one review committee, 

which is set-up by the NSF and in many cases Israeli researchers are invited to join these 

committees (see attached document of Dr. Rotstein). As for the second reservation, he 

mentioned that many countries wish to establish bilateral research programs with the NSF, 

and only Israel received this coveted status. Furthermore, Israeli researchers make part of the 

jury in several NSF divisions and Israeli scientists are invited to serve as anonymous 

reviewers for NSF proposals. In one particular program (Computing) the entire evaluation 

process is done in the BSF offices in Jerusalem by a scientific committee which consists 

mainly of Israeli scientists. The level of support for the Israeli scientist ($100k/annum) in this 

new joint program is larger than the regular BSF programs. He considers the joint NSF-BSF 

program to be a true breakthrough in the joint US-Israel scientific relations. We should also 

recall that since its foundation some 40 years ago, the BSF offices operate from Jerusalem. 

Much of the administrative and scientific work involved in evaluating the proposals and 

running the program are carried out by Israeli citizens. 

 

In another recent update, a new issue was brought by Prof. Tenne. Namely the prohibition- at 

least in several known cases, by the NSF for a US researcher to hold both a regular NSF and 

an NSF-BSF grants simultaneously. Following consultations in the US, it became clear that 

this is not a general policy and each division uses different criteria. Some NSF divisons stick 

to such policy while others- do not obey this rule. Some divisions insist that no two 

independent proposals be submitted to the NSF by the same researcher at the same funding 

cycle (in the same year). This subject will have to be discussed in the future as the program 

evolves. 

 

Internal discussions of a few committee members (20.7.14) 

Participants: Prof. Y. Friedmann, Prof. C. Turnainski and Prof. R. Tenne 

Location: Weizmann Institute 
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The participants in this meeting were Prof. C. Turniansky, Prof. Y. Friedmann and Prof. R. 

Tenne. The purpose of this meeting was to clarify some issues related to the modus operandi 

of the committee. In particular three important issues were discussed: 1. The support for the 

humanities in the Israeli academia; 2. The items which are to be included in the committee’s 

list of infrastructure for comparison between Israel and small OECD countries, and 3. The 

Horn committee of the VATAT. 

1. Prof. Turniansky and Friedmann explained the great difficulties in funding research in the 

humanities in Israel, which was a real eye-opener for Prof. Tenne. 

2. Prof. Tenne explained the goal of establishing a list of infrastructure items for a neutral 

comparison between OECD small country and Israel. Prof. Turniansky and Friedmann 

suggested three items from the humanities to be included in this list. The participants 

discussed the modality of the comparisons to be executed by the Neaman Institute of the 

Technion. Prof. Tenne asked Profs. Turniansky and Friedmann to try to consult their 

colleagues abroad on the level of funding for special items, like the ones suggested by them, 

which they promised to try and do.   

3. Prof. Friedmann explained that he belongs to the sub-committee on humanities and social 

sciences of the VATAT which deals with large infrastructure items (Horn committee). He 

mentioned that the first report of this committee was already delivered to the VATAT. Prof. 

Tenne expressed his view that the ad-hoc (F-UC) committee of the IAS&H is an independent 

body which is sovereign to issue its own report. This report, if materialized, may include also 

a reference to the infrastructure items. He also emphasized the fact that all the scientists who 

discussed this idea with him so far (some of them contributed items for this list) welcomed 

this initiative very much. 

 

Prof. David Horn, Head infrastructure committee of the VATAT- 21.9.14 

Participants: The participants of this meeting were Prof. C. Turniansky, Prop. R. Tenne and 

Dr. M. Zadok.  

Location: The meeting was held in Tel-Aviv University. 

1. He believes that the academia in Israel and VATAT should adopt a national priority 

program for scientific infrastructure (“top-down policy”), which exists in Europe and the US. 

He believes that VATAT should allocate IS 100M/year for the funding of scientific 
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infrastructure which are recommended by the Horn committee. This funding should become 

available in the next 5-year program of the VATAT in 2016.  

2. In his previous capacity he headed a similar committee in the MOLMOP which was 

instrumental in establishing two projects: 1. the museum for zoological collections in TAU 

(Prof. Tamar Dayan) and a national survey (Prof. Zvi Ekshtein-TAU).   

3. Most of the funding in academic research programs in Israel goes to manpower, whereas 

for example the NSF (US) allocates one third of its available resources to infrastructure. The 

ISF supports every year a few infrastructure projects up to half a million dollars/item, but this 

level of support is not sufficient for a concerted national scientific infrastructure program. 

4. He himself is a member (Israeli representative) in the ESFRI- the European body 

responsible for the European roadmap in infrastructure (reporting every 4 years to the EU). 

5. In contrast to the MOLMOP and TELEM, the Horn committee of the VATAT aims to 

define priorities for the scientific infrastructure in the academia, alone. 

6.  The input for his committee comes from several sub-committees and from the responses 

they received from the VP for research in the universities. The first report of his committee 

came in 2013 and he expects to complete a second report by the end of 2014. According to 

their recommendations, every item will be funded for 5 years by the national program and 

afterwards by the university itself. Obviously, this recommendation makes it easier for “rich” 

institutes to receive the funding for national infrastructure projects. In retrospect, scientific 

excellence was not necessarily a prime consideration in the 2013 report of the Horn 

committee. The modus operandi of this committee gives priority for scientific projects 

involving many research groups, i.e. “spreading the butter equally on the entire surface of the 

bread”. This philosophy does not necessarily supports scientific excellence of a single or a 

small group of researchers.     

7. The Horn committee of the VATAT made in the past a recommendation for a national 

program for competitive scientific projects, but the level of support was not clear and much of 

their recommendations went into truly national projects where scientific excellence was not 

the prime object. 

8. Two sub-committees of the Horn committee were appointed to identify items in the 

humanities and social sciences and they were headed by Prof. Asher Koriat.  
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Prof. Zehev Tadmor (Chairperson) and Prof. Omri Rand- General director- Samuel 

Neeman Institute of the Technion- Technion City - 26.10.14 

Participants: Prof. Z. Tadmor, Prof. R. Tenne, Prof. Y. Friedmann, Prof. O. Rand and Dr. M. 

Zadok;  

Location: Neeman Institute, Technion 

Also present in this meeting Prof. Yohanan Friedmann and Dr. Meir Zadok. Dr. Zadok 

explained the background for establishing this committee. He emphasized the importance of 

establishing the F-UC and its role as an independent advisory body to the IAS&H. Prof. 

Tenne described briefly the ideas running within the committee and the two outstanding 

issues, i.e. establishing a new foundation for competitive infrastructure items and the 

unhealthy imbalance between the level of support for Israeli scientists with EU and the US. 

Prof. Tenne described the examples of the cooperation agreements between the VATAT and 

CERN; the ESRF and the forthcoming agreement with the free-electron laser facilities in 

Europe. He emphasized the absence of similar agreements with US-based facilities. Prof. 

Tenne went on to describe the idea of having a new body for funding of infrastructure items 

on the basis of scientific merit. This funding body should work according to similar principles 

as the ISF, i.e. competitive research grants, which are free from non-relevant deliberations.     

 

1. As a result of the private discussion between Profs. Tadmor and Tenne a few weeks ago, 

Prof. Tadmor contacted the VP of the Technion for research (MANLAM)- Prof. Wayne 

Kaplan. Prof. Kaplan issued a letter to the deans of the faculties and the senior scientists at the 

Technion asking for suggesting research infrastructure items. The Technion has prepared 

recently a 5-year program for development and therefore Prof. Tadmor believes that he will 

be able to collect a list of such items, shortly. Prof. Tenne emphasized the importance of 

selecting items from the fields of engineering which are not available to the committee, so far.   

 

2. Prof. Tadmor has emphasized the importance of having a new granting body for 

infrastructure in view of the dwindling donations from second (third) generation Jews- mostly 

from the US. The first generation of donors, which were dedicated supporters of Israel, is 

gradually disappearing. The second generation does not have the same strong commitment to 
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Israel as his parents and we have to prepare the ground for the future where donations of this 

kind will be heavily cut or disappear altogether.  Therefore he believes the government must 

realize this reality and come forward with a plan to support the infrastructure of the higher 

education. Prof. Tadmor emphasized the danger that the Treasury will say that that VATAT is 

free to use his funds to start such program without granting new means of support. Therefore 

we have to be innovative in approaching the Treasury and come-up with convincing 

arguments why this unique kind of support is needed. 

 

3. Prof. Tadmor emphasized the importance of coming-up with realistic numbers for the level 

of investment needed for such a foundation. How much we think is needed in order to close 

the opening gap between Israel and OECD countries of similar size. Prof. Tenne responded 

that he believes the program must start as a pilot for few years with a level of support of say 

2-3 large items per year (IS 15-30M/annum) and then streamline this foundation once it 

becomes rooted in the academia.  

 

4. Tadmor described the current flagship program of the Neeman Institute, i.e. long-term 

policy planning platform, run by Dr. Uzi Arad. There are three main axes to this flagship 

project. The one of interest to the F-UC concerns science and technology policy. This panel is 

run by Prof. Dov Shvarts (BGU) and Profs. Yadin Dudai and Zehev Tadmor are members of 

this panel. They consult many scientists and they hope to come-up with recommendations 

within a year from now. He emphasized that as a support for this panel, Dr. Noa Lavid of the 

Neeman Institute is scanning the web in order to learn about long-term planning programs in 

the EU, US and other scientifically-orientated countries. A recent report of this committee 

was sent to the chairperson of the F-UC (Prof. Tenne).  

 

The collected database for the work of this R&D panel shows that the scientific edge of Israel 

vis. a vis its neighbors is declining and measures to revamp the local science and technology 

ecosystem are therefore needed. The report is based on the work of three independent teams 

dedicated, each, to one of the following focused axes: Israeli school education system; R&D 

(MOP) and globalization and its influence of the R&D and Israeli economy. A report 
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summarizing the work of these three teams which is summarized by the R&D panel is being 

concluded these days (March 2015).     

 

5. Regarding the imbalance between the US and EU support Dr. Zadok updated that he 

received a letter from the Treasury that they will be happy to increase the level of support for 

the BSF in $2M, annually. Prof. Tadmor remarked that in his opinion Israel should increase 

the basis of the BSF support unilaterally, even without any US commitment for a counter 

action, because this is in the best interest of Israel.  

 

6.  Prof. Friedmann made a few very important statements about the situation in humanities.  

6a. He described briefly three very large and important projects: 1. The historical dictionary 

of the Hebrew language (which can be executed only in Israel). 2. The Arabic-Hebrew 

(English) dictionary; 3. Arabic inscriptions in Israel. 1. The first project was submitted by 

Prof. Moshe Bar-Asher (new member of the IAS&H) to the Horn committee of the VATAT 

and was rejected. 2. The work on the Arabic-Hebrew (English) dictionary is done by Prof. 

Menachem Milson with the help of a small staff. He believes that this project is as important 

as the Latin dictionary project in Germany. This latter project is funded by at least one order 

of magnitude (>10 times) aid. Remarkably, there is no similar project in the entire Arab world 

today. He believes that the dictionary will be better than the existing Oxford Arab-English 

dictionary. This project was supported previously by the ISF, Yad Hanadiv and now MEMRI- 

Middle East Media Research Inst. for 3 years. The level of the support is nevertheless 

disgraceful. 3. The Arab inscriptions in Israel is an important project which is led by Prof. 

Moshe Sharon. The ISF rejected supporting this project under the pretext that it is actually a 

data-base and they do not support such undertakings, because in their view it is not a original 

research but only a database. He believes that these three large projects are worthy of support 

from an infrastructure foundation, proposed by us. 

 

Dr. Zadok remarked that the IAS&H should support the project of Prof. Moshe Sharon, 

irrespective of any other available source and he promised to have a look into this issue 

closely with Prof. Friedmann and solve the financial gap. He does not believe that such small 

gap should go into the recommendations of the F-UC. 
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Prof. Tadmor remarked that the new translation of Josephus Flavius historical book is 

outstanding and was done with a very modest level of support. In his opinion this is another 

program which could fit very well for support by the infrastructure foundation.  

 

Prof. Tenne summarized this meeting and emphasized the importance of the contribution of 

Neeman Institute in establishing a comparative study of a selected list of research 

infrastructure items with OECD countries of similar size to Israel. Prof. Rand made a 

commitment to help in this relatively modest effort. 

 

 

Prof. Dan Oron- representative of the Young Academy, Weizmann Institute- 27.10.14 

Participants: Prof. D. Oron and R. Tenne,  

Location: Weizmann Institute  

After having met so many senior people, it was proposed that meeting the younger generation 

of researchers in the academia could sderve to open new angle of view for the F-UC. 

Therefore, Prof. Tenne spoke with Prof. Yael Hanein- president of the Young Academy (YA) 

and she offered to meet Prof. Dan Oron. Prof. Tenne opened the meeting explaining Prof. 

Oron the purpose of the meeting and the role of the F-UC of the IAS&H. Prof. Oron 

explained how the YA operates- especially the managing committee he belongs to, and their 

deliberations about a document which will summarize their recommendations. They recognize 

the well-known fact that since more than ten years now, there are almost no students for 

advanced studies coming from the developed countries, like US, EU countries or even Japan. 

This situation has adverse influence on the Israeli science and especially the young 

researchers. Arguably, there are several possible explanations to this situation, but the main 

question they asked is if there is a way to try counteracting this trend.  They propose to start 

funding a competitive pilot program for post-docs funded solely or mostly by the Israeli side. 

The post-doc will spend about one half of his research time here and the other half in the 

collaborating laboratory. They estimate the costs of such program at its early stage at $300k 

per annum. Tenne responded that the support of Israel to joint research with the EU is very 

large and is prohibitive for further investment. Furthermore, Marie Curie and ITN joint 
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program stipulate staying of students from EU laboratories here. Therefore, he believes, if 

accepted, the program should be limited to the US and should run by the US-Israel BSF, 

which has the best mechanism for funding joint research between the two countries. Prof. 

Yonina Eldar of the YA is writing a document on this idea and Prof. Tenne proposed that a 

two-page summary of such document could be attached as an appendix or as part of the report 

of the F-UC to the IAS&H.         

 

Prof. Ruth Arnon, President of the IAS&H, Weizmann Institute- 20.11.14 

Participants: Prof. R. Arnon, Dr. M. Zadok and Prof. R. Tenne 

Location: Weizmann Institute 

Prof. Arnon clarified that the mission of the special committee (F-UC) is to follow the 

progress in application of the recommendations of the previous report on the state of the 

(basic) science in Israel, which was delivered to the Knesset on November 2013. Another 

mission of the (F-UC) committee is to provide guidelines for the next report. The tri-annular 

report of the IAS&H provides recommendations to the government, but has no executive 

power. She believes the next (tri-annular) report should be more concise and include a chapter 

on the performance of each research university in the country. She also made a note that all 

research universities in Israel should be judged according to their performance in basic 

science. Dr. Zadok added a few historical notes about the academia-government relationships 

and on the working procedure of the special committee. He emphasized the extensive series of 

meetings that the committee members have made with numerous people in order to listen and 

discuss possible routes to follow-up on the first tri-annular report of the IAS&H.  

Prof. Tenne gave further explanations on the working procedure of the committee. After the 

first plenary meeting of the committee he and others met many heads of R&D agencies and 

R&D policy makers. The two main guidelines that the committee took were to focus on basic 

science and to be inclusive, i.e. all the activities in basic science should be represented. He 

furthermore explained that Prof. Y. Friedmann proposed to issue an interim report by the 

special committee. Prof. Arnon agreed that an interim F-UC report could be important. She 

furthermore emphasized that such report should be concise and would not intended to replace 

the tri-annual report of the IAS&H. 
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Next Prof. Tenne explained the ideas which crystallize in the F-UC and will shape up its 

report. 

1. Foundation to support large research facilities. This foundation is intended to alleviate the 

dire situation in large research infrastructure in Israeli science vis. a vis. top research groups 

in OECD countries. It’s supreme criteria for selecting items for support will be the scientific 

merit and competitiveness of the Israeli team vs. excellent (and well-funded) research groups 

in the OECD countries. The idea is that the committee will provide a selected list of items, 

like high magnetic field f-MRI; aberration corrected TEM; Lexicon for the Arab language, 

and others. This selective list will allow a comparative study between Israel and small OECD 

countries in terms of large research facilities which provide scientific edge for excellent 

research groups. Prof. Arnon realized the importance of this approach. She agreed that if such 

foundation is to be formed it should run like (or under) the I.S.F. She also noted that it could 

open-up a gap between universities which have and those that have not. Prof. Tenne 

mentioned that the F-UC will not be involved in any way in dictating the rule of this 

foundation, but he can see some flexibility for support of excellent research groups in research 

universities which have not sufficient means to support such research facility. 

 

2. The special committee sees with great anxiety the opening gap between the support of the 

Israeli agencies to research done in the framework of EU and associated agencies and the 

support for joint research with US research group. This large gap is not based on scientific 

merit alone and means to close this gap should be provided by the Israeli government. At this 

point Dr. Zadok mentioned the letter he received from the Treasury a few years back, which 

promise to provide extra $2M/annum for the running budget of the US-Israel B.S.F. Prof. 

Arnon suggested that such imbalance is not healthy to the Israeli science and should be 

remedied, by, e.g. unilateral increase in the Israeli participation in the budget of the B.S.F., by 

say e.g. 20% ($1.5-2M/annum).  

 

3. The lack of students from the west (including Japan, Australia, etc.) was deliberated. Prof. 

Arnon mentioned several reasons for this situation and Prof. Tenne mentioned that the 

discrepancy in students (post-docs) from the east and the west has severe consequences on the 

scientific relations of young scientists because many of them were trained in the west- most 
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particularly in leading US labs. He described the initiative of the Young Academy to propose 

an Israeli support for post-docs who will share their time between western and Israeli labs 

(joint supervision). He suggested that this initiative will be limited to the US, because the EU 

provide sufficient initiatives for European (and non-European alike) students to spend their 

post-doc tenure or part of it here using the Marie Currie and similar EU initiatives. Prof. 

Arnon mentioned that recently a new mechanism for support of post-docs between the UK 

and Israel was initiated. She mentioned that she called several presidents of Israeli 

Universities and they were ready to provide a support for one UK post-doc in their campus, 

annually. This initiative serves as an example for the eagerness of Israeli universities to 

increase the number of western post-docs (students) who do their research here. She also 

warned of two possible pitfalls in funding post-docs from the US for a shared post-doc: 1. If 

the program is not successful in the first years, it will be difficult to get the Treasury support 

for  other future initiatives. Therefore she proposed that this program will start as a pilot and 

will be part of the $1.5-2M increase in the B.S.F. budget. Thus B.S.F. proposals could offer 

extra-budget for shared post-doc (fully supported by the Israeli government). 2. She does not 

think that this program should be used to support Israeli post-docs going abroad. She thinks 

Israelis who wish to compete on a future position in the Israeli academia should spend their 

entire post-doc period abroad. 

 

In her concluding remarks Prof. Arnon congratulated the committee for its work and 

recommended to prepare a short interim report.  

 

Prof. (PhD MD) Yoram Shapira, Head of the Scientific Council of the Israeli Medical 

Association, based on a few telephone conversations December 2014. 

Prof. Shapira has deliberated on several warning signs in the medical research, in particular 

among the community of young physicians. 

1. The rapid pace of scientific and technological progress requires the physician to be more 

aware of the latest developments and take active part in scientific research in order to emulate 

this progress and take advantage of the latest developments.  
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2. The dwindling financial resources allocated for research and time constraints are 

diminishing the ability of the physicians to do research in hospitals and to do collaborative 

research with the academia.   

3. Due to economic incentives and social agenda, the young generation of physicians is very 

much focused on clinical work and evades scientific research as a way of life. The economic 

sacrifices involved in doing research, are for most physicians, just too big. 

4. In contrast to the past tradition, in which physicians were bound to do research in order to 

be promoted and become departments’ heads, the current situation is very dangerous. 

Department heads with academic degrees are becoming a rear species among the younger 

generation of physicians. 

5. The Ministry of Health and “Kupat Cholim” who run most of the medical centers, are very 

much aware of this dangerous situation and are ready to financially match any initiative to 

promote different modes of research initiatives for physicians. 

6. With the recommendation of the special committee of the IAS&H- VATAT; the Ministry 

of Health have established several initiatives to respond to this critical issue. Special funding 

was earmarked to a few positions of Physician-Researcher in hospitals. The physician is able 

to apply to the ISF. If successful he/she can exchange the clinical load in order to do research. 

However, in many cases physicians, who wish to do research in the hospital are not able to 

stand-up for the standard peer-review system of the ISF.   

7. In a recent document, the Scientific Council of the Israel Medical Association has proposed 

a mechanism to mitigate this dangerous situation (see attached). 

8. Prof. Tenne proposed that Prof. Shapira meets Prof. Arnon for further discussion of the 

above issues. This meeting was indeed realized on the 25.12.14 

 

 

Prof. (PhD, MD) Haim (Howard) Cedar, Hadassah Medical School, Hebrew University, 

12.12.14  

This report is based on several telephone conversations with Prof. R. Tenne   

1. Chaim listened to my introduction and confirmed most facts, large parts of them raised by 

Prof. Yoram Shapira. 

 94



2. He notes that, notwithstanding the difficulties in the contemporary Israeli medical 

infrastructure, the level of the medicine as a profession is very high and in par with most 

advanced countries. 

3. He is teaching courses for MD here and he noticed great differences in the approach among 

US and Israeli physicians students. The first ones, doing first general BSc and subsequently 

specific medical studies, are more open minded and open to new developments. The Israelis 

are, on the other hand, strongly inclined to clinical work.    

4. He notes that the recent advancements in medical technologies; drug developments and in 

particular the intimate relationship between life-sciences is detrimental to the development of 

medicine as a profession. He is therefore very concerned about the ability of the young 

generation of Israeli physicians to cope with these advancements if they are not exposed to 

scientific research and methodologies in the research lab.  

 

Prof. Shimon Yankelevich, VATAT 24.12.14 

Participants: Prof. S. Yankelevich and Prof. R. Tenne 

Location: Tel-Aviv Universtiy 

1. The report of the Horn Committee includes a general recommendation to establish a 

funding mechanism for expensive scientific equipment in Sec. 3.2. The recommendation is 

very soft but Prof. Yankelvich claims that he has convinced Prof. Trajtenberg that the 

VATAT will earmark NIS10 M already in the 2016 budget and build a funding mechanism 

for expenisve equipment. 

2. He also believes that reinforcing the scientific collaborations with the US is extremely 

important. He elaborated on specific arguments in support of expanding the collaboration 

between the two countires. 

3. However, he believes that the new NSF-BSF suffers from an important imbalance between 

the Israeli and the US scientist. The Israeli researcher can not hold the position of a joint PI. 

He is anxious that the review boards in the US will not consider the Israeli contributions on 

equal footing.      

4. This situation may put the BSF and VATAT in an aquard situation because they are forced 

to support an Israeli scientist who would not necessarily stand-up for support on a 

 95



compatative basis here. He addmitted that he can not offer an alternative mechanism for 

further expansion of the scientific Israel-US collaborations. 

5. The recommendations of the F-UC are worthy if they are based on “new” fudning sources. 

Otherwise, they will be based on redistribution of already existing resources, and may bring 

havoc into the system.  

 

Prof. Asher Koriat, IAS&H 11.1.15 

Based on a telephone conversation with Prof. R. Tenne 

At the recommendation of Prof. Friedmann, Prof. Tenne discussed with Prof. Koriat the 

details of the report. The idea was to get his feedback as a representative of the social sciences 

in the IAS&H, who is also involved in the Horn Committee of the VATAT. Prof. Tenne went 

into great details explaining the path taken by the F-UC and its recommendations. Prof. Koriat 

made several comments, and after discussion gave his support for the recommendation of the 

F-UC committee. He promised to cooperate with the committee and surface proposals for 

infrastructure projects in social sciences to be included in the list according to the second 

recommendation of the report.    

   

Prof. Nurit Yirmiya, Chief Scientist of the Ministry of Science, Technology and Space 

(MOST&S) 4.2.15 

The meeting took place in the office of Prof. Yirmiya in the Minstry. Present in this meeting, 

other than Prof. Yirmiya, were Prof. C. Turniansky, Prof. R. Tenne both of the F-UC,  Dr. 

Tarek Abu Hamed (division of Engineering of the Ministry); Dr. Chagit Schwimer (Division 

of Medicine of the Ministry); Dr. Fadil Salah (Division of Physical Sciences of the Ministry).  

 

Prof. Yirmiya described in short the structure of the Ministry and her office. The MOST&S 

includes, in addition to the technical divisions, also two ancillary bodies, the MOLMOP and 

the Israel Space Agency. The new Israeli Cyber Authority is also part of the MOST&S. She 

then went on to describe two new initiatives taken by her and the previous minister (Mr. Pery) 

and the general manager of the MOST&S since she took office a year ago. In particular she 

emphasized two intiatives- 1. the Israel Engineering Foundation  (IEF) and 2. the new 

initiative for research on eldery people (third age).  
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1. The initial budget allocated by the Treasury for the IEF was IS11 M. They received in the 

first round (2014) more than 90 proposals of which they approved for funding 23 proposals. 

In analogy to the ISF standard procedure, the modus operandi of the IEF was based on a peer 

review process and ranking of the review board. In view of its importance and successful 

2014 cycle, the Treasury has recently agreed to increase the budget of the IAF to more than 

IS25 M. The solicitation for proposals for the 2015 cycle just ended and 74 proposals were 

submitted. About 25% of the approved grants of the IEF in 2014 went to researchers in 

colleges. Prof. Tenne made a comment that funding of researchers from colleges is important, 

but their access to large infrastructure, which exits only in the universities (electron 

microscopy, DNA sequencing, f-MRI, etc.) must be improved as well. 

 

2. The elderly research initiative encompass interdisciplinary studies on health, social, 

communication, economic and psychological issues related to the elder population (third age).  

 

In addition, the processing of the proposals for the first cycle of (civilian) space research 

(2014) has ended and the call for proposals for 2015 has been issued. She also emphasized her 

role as a catalyst for promoting gender and minorities issues in S&T. She sees a great 

importance in interdisciplinary research. As an example she mentioned the initiative of the 

NIH to open new research programs which will engage engineers in bio-technology research. 

Prof. Yirmiya represents the MOST&S in the boards of both the BSF and the GIF. 

 

Profs. Tenne and Turniansky described in great detail the (draft) report of the F-UC. In 

particular they emphasized the independence of this committee, which was nominated by the 

IAS&H president- Prof. Arnon. They explained that the (draft) report is at the hands of the 

Academy president and she should decide how to proceed.  

 

Prof. Yirmiya supported all the recommendations of the F-UC report.  

1. She mentioned that together with the BSF director she is trying to convince the Treasury to 

increase the NSF-BSF initiative from $2 to 20 M. She thinks that this new binational research 

initiative should not be limited to the existing fields in the BSF. For example she mentioned 
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that as of 2015 proposals in the field of engineering S&T will be solicited in the framework of 

the NSF-BSF joint research program. She is well aware of the inferior position played by the 

Israeli researcher who can not be a PI in this program. She argued that the inferior status of 

the Israeli PI may be “exploited” by the US PI to get “cheap” services from the Israeli 

counter-part. The joint NSF-BSF proposals are evaluated exclusively by US boards, only. 

This fact may lead to a biased review, i.e. proposals may not stand up to the strict peer review 

process which is the standard for the BSF, GIF or ERC. In addition she mentioned that one of 

the criteria of the budgeting model of academic institutions in Israel by the VATAT is based 

on winning of competitive research grants by researchers of a given university. The new NSF-

BSF program will be included in the list of competitive grants if it will review the Israeli 

partner contribution on the same footing as the US PI. Prof. Tenne mentioned that the F-UC, 

being well aware of this situation, recommends in the report that the BSF comes up with a set 

of measures that will circumvent this unwieldy situation of the Israeli partner within one year.  

2. The recommendation to form a new foundation for funding US post-docs who will spend 

half their time here and half of their tenure in the US was also discussed. Prof. Yirmiya 

suggested that this funding source should be also open to Israeli post-docs who wish to share 

their time between the two countries. She mentioned her initiative to promote women in 

science which can be part of this post-doc funding. Prof. Tenne emphasized the different 

philosophies of the two intiatives and suggested that this topic will be further discussed once 

the F-UC report is approved by the president of the IAS&H. 

 

In summary- Prof. Yirmiya hailed the recommendations of the F-UC report and was eager to 

help convince the funding authorities, i.e. the Treasury, to fund the proposed intiatives.   

 

Mr. Aharon (Aharale) Beth Halachmi, Formerly of VATAT; presently the chairperson 

of the board of Tel-Hai College (the originator of the Converging Science and 

Technology initiative) 8.3.15 

The meeting took place in the Weizmann Institute with Prof. Tenne the sole participant 

representing the F-UC. 
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1. Beth-Halachmi described in length his ideas about converging technologies. Prof. Tenne 

reasoned that this program, if launched again, must not be focused on life sciences alone, but 

engender all disciplines including humanities, social sciences, engineering, etc. Beth-

Halachmi on his side stated that he sees great importance in fusing social sciences, humanities 

and engineering in the converging technologies initiative if funding is approved. 

2. Beth-Halachmi described the situation in Tel-Hai College and its relationship with 

MIGAL- research institute in Kiryat Shmona. MIGAL has recently recruited a new generation 

of young researchers, which either came from abroad from a post-doc stint, or directly after 

completing their Ph.D. The selection process was very strict. These young researchers will be 

able to teach in Tel-Hai College to the benefit of both sides. It will allow the researchers to 

promote their academic profile. Prof. Tenne described the difficulties of researchers in the 

colleges to get access to large infrastructure, available in the research universities only (clean 

rooms; electron microscopy, NMR, DNA sequencing, etc.). He noticed that these difficulties 

put the researchers in the colleges in inferior position relative to their peers in the universities 

and abroad. Therefore in his opinion, this issue should be addressed by the VATAT in the 

future.    

4. Prof. Tenne explained in length the content of the F-UC report. Beth Halachmi on his side 

wanted to make sure that the proposed new foundation for support of infrastructure would 

include also large projects in social sciences and humanities. Prof. Tenne explained that the F-

UC spent a lot of time in evaluating several possible items from the Humanities which could 

be considered large infrastructure projects. He further noticed that Prof. Turnainsky and in 

particular Prof. Friedmann spared no effort in order to allow a fair comparison of such 

projects to similar projects supported by European agencies. This comparison demonstrated 

unequivocally the disadvantageous situation of the Israeli projects in the field of Humanties 

vis a vis their peers in Europe.  

 

In conclusion, Mr. Beth Halachmi expressed his great support for the recommendations made 

by the F-UC report and is ready to assist in pushing them forward through both VATAT and 

the Treasury. 

 

 99



 קטים במדעי הרוחמימון פרוי

 

קטים ותשתיות במדעי הרוח באיחוד האירופי בכלל ובמדינותיו שנם גופים רבים המממנים פרויי

 :נבחנו המוסדות הבאים, בין גופים אלה. השונות

 

Humanities in the European Research Area –HERA 1 

ברחבי אירופה לבין קרן המדע גוף זה מבוסס על שותפות בין עשרים ואחת מועצות מחקר 

מועצות המחקר . ומטרתו היא לבסס את המחקר במדעי הרוח באיחוד האירופי, (ESF)האירופית 

גרמניה ; (שני גופים)בלגיה ; אסטוניה; אירלנד; איסלנד; אוסטריההשותפות ברשת משתייכות ל

; סלובניה; בגיהנור; ליטא; לוקסמבורג; הממלכה המאוחדת; הולנד; דנמרק; (שלושה גופים)

 . ושוויץ; שבדיה; קרואטיה; צרפת; כיה'צ; פינלנד; פורטוגל; פולין

, שיתוף פעולה זה הוביל לבניית רשת של סוכנויות מימון לאומיות עבור מדעי הרוח באירופה

 .ב"הקמת תוכניות מחקר משותפות וכיו; לתיאום של מדיניות מחקר בין המדינות החברות

 HERA (Joint Researchת המחקר המשותפת הראשונה של החלה תוכני 9002בשנת 

Programme – HERA JRP) , מועצות שבמימונו השתתפו , מיליון אירו 1..4בתקציב כולל של

תוכנית זו מממנת כעת תשעה עשר . המחקר הלאומיות החברות בארגון והאיחוד האירופי

 HERAהמשותפת השנייה של  החלה תוכנית המחקר 9049בשנת   .פרויקטי מחקר בין־לאומיים

נת מתוכנית זאת ממ. מיליון אירו 1..4בתקציב כולל של , Cultural Encountersתחת הכותרת 

צפויה  HERAתוכנית המחקר המשותף השלישית של  2.שמונה עשר פרויקטים בין־לאומיים

 .Uses of the Pastוכותרתה , .904להתחיל בשנת 

 

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) - החינוך והמחקר הגרמני שרדמ

של ( בעיקר דיגיטליות)משרד החינוך והמחקר הגרמני הכיר בחשיבות המימון של תשתיות 

ועל כן סיפק בשנים האחרונות תמיכה משמעותית לפיתוחן והרחבתן של , פרויקטים במדעי הרוח

י "הכרה זו באה בעקבות המלצותיה של ועדת הערכה שכונסה ע 3.תשתיות מחקר במדעי הרוח

, לבקשת משרד החינוך והמחקר( Wissenschaftsrat)המועצה הגרמנית למדעים ולמדעי הרוח 

תומך במימון  עולה כי המשרד המשרדמאתר  4.ובדקה את נושא התשתיות במדעי הרוח והחברה

                                                           
 ./http://heranet.info: המידע מבוסס על אתר האינטרנט של הקרן 1
' ר, במסגרת שתי תוכניות המחקר HERAשל הפרוייקטים המקבלים מימון מ־ לרשימה מלאה 2

projects-http://heranet.info/funded. 
 .http://www.bmbf.de/de/21572.phpלפי  3
 Recommendations on Research Infrastructures in Humanities and: בדוח המסכם של המלצות הוועדה' ר 4

Social Sciences :11_engl.pdf-http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/10465 .גם דוח משרד ' ר
 - Research Infrastructures for the Humanities and Social Sciences: החינוך והמחקר הגרמני

http://www.bmbf.de/pub/infrastructures_for_humanities_social_sciences.pdf ; וכןa et al. (eds.), şA. Du
Facing the Future: European Research infrastructure for the Humanities and Social Sciences, Berlin: 

SCIVERO (2014) - 
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 DARIAH-DE – Digital: עיקריותבמדעי הרוח בשתי תוכניות  תשתיות דיגיטליותשל 

Research Infrastructure for the Arts and Humanities  -  פרויקטים במימון כולל  41הכוללת

 CLARIN-D – Common Language Resources and technology; של שישה מיליון אירו

 Infrastructure הכוללת תשעה פרויקטים במימון כולל של תשעה מיליון אירו. 

 

  Deutsche Forschungsgemeinshaft (DFG) – 5הקרן הגרמנית למחקר

היא , בין השאר. הקרן הגרמנית למחקר היא הגוף העצמאי הגדול ביותר בגרמניה למימון מחקר

ישנם שני סוגיים עיקריים של  .מחקר במדעי הרוחמרכזי מחקר ורשתות , מממנת פרויקטי מחקר

דרך , האחת היא מימון של פרויקטי מחקר אינדיבידואליים: מימון למחקרים שהקרן מציעה

 . והשנייה היא מימון של תכניות מחקר משותפות, מענקים אישיים

 6.בלבדמיליון אירו למימון פרויקטים במדעי הרוח  4.1.1ניתנו מענקים בהיקף של כ־ 9041בשנת 

 .4שהם כ־, מיליון אירו 1..14היקף המימון למחקרים במדעי הרוח והחברה גם יחד עמד על 

 7.אחוזים מהיקף המענקים השנתי של הקרן

הקרן מעניקה הן מענקי מחקר אישיים לפרויקטים משותפים של חוקרים , בהקשר הישראלי

והן מענקים פרויקטים של חוקרים ישראלים המוגשים בידי שש גרמנים וישראלים 

 .האוניברסיטאות הגדולות ומכון וייצמן

בראשות  Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinaeאפשר להזכיר כי הפרויקט , בהקשר זה

ן קיבל מ, וורנר אק מאוניברסיטת קלן' חנה כותן מן האוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' פרופ

 .אירו מדי שנה 0,000. – 10,000כ־ – שנות פעילות בהיקף כולל של כמיליון אירו 49הקרן מימון ל־

בתחילת דרכו קיבל הפרויקט מימון לשלוש שנים מקרן ישראל־גרמניה למחקר ופיתוח מדעי )

[GIF] ,דולר 900,000בהיקף של כ־.) 

 

 Humanities Research Council (AHRC)Arts and 8 –המועצה למחקר במדעי הרוח ובאמנויות 

AHRC מאז שקיבלה . הוא גוף עצמאי מממנת מגוון פרויקטים במדעי הרוח בממלכה המאוחדת

המועצה מימנה פרויקטי מחקר במדעי הרוח והאמנויות בהיקף של , 9001הסמכה מלכותית ב־

י המועצה לפרויקטים נועד להשלים מימון על "המימון שניתן ע. 9ט"מיליון ליש 100למעלה מ־

                                                                                                                                                                      

http://www.akademienunion.de/fileadmin/redaktion/user_upload/Publikationen/Tagungsbaende/FACI
NG_THE_FUTURE.pdf.  

 ./http://www.dfg.de: המידע מבוסס על אתר האינטרנט של הקרן 5
 Deutsche Forschungsgemeinschaft Jahrsbericht 2013: Aufgaben und – 9041דוח הקרן לשנת ' ר 6

Ergebnisse ,הדוח זמין באתר האינטרנט של הקרן. 1ו־ 9טבלאות מספר , 4.9, 412' עמ :
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/dfg_jb2013.pdf. 

.   http://gepris.dfg.de/gepris/OCTOPUS?language=de' ר, הממומנים בידי הקרןלרשימת כלל הפרויקטים  7
החיפוש העלה כי כעת הקרן . האתר מאפשר חיפוש של כל הפרויקטים במדעי הרוח שמומנו על ידי הקרן בעבר ובהווה

מספר הפרויקטים במדעי הרוח שזכו למימון הקרן והסתיימו עומד כעת ; מוסדות 9,100פרויקטים בכ־ 9,119מממנת 
 . מוסדות 1,000פרויקטים בלמעלה מ־ 1,1.1על 

 .http://www.ahrc.ac.uk/Pages/Home.aspx: אתר האינטרנט של המועצה' ר 8
זמין באתר : The Arts and Humanities in our Times: AHRC Strategy 2013-2018: דוח המועצה' ר 9

 .pdf-2013-Strategy-Events/News/Documents/AHRC-and-http://www.ahrc.ac.uk/News.18: האינטרנט
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שניתן לאוניברסיטאות ולגופי מחקר מצד גופים ממנים אחרים ( Quality Related)בסיס איכות 

, לטובת תמיכה במחקרים במדעי הרוח ובאמנויות ובתשתיות מחקר( כמו האקדמיה הבריטית)

תמוך בפרויקטי מחקר מצטיינים שלא מקבלים מטרתה של המועצה היא אפוא ל. כמו ספריות

לפתוח הזדמנויות בפני חוקרים , לקדם תחומי מחקר חדשניים, מימון ממקורות אחרים

 .ב"וכיו, מצטיינים
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 5.1.מבר דצ NSF -וה BSF -של קרנות ה משותף מימון תוכניות

 כללי

מן המפורסמות הוא כי קיים עניין רב בקהיליה המדעית הישראלית בקשר עם עמיתיהם 

-חלקם תואר שלישי וחלקם בתר, ב"מרבית החוקרים הישראלים רכשו השכלה בארה. האמריקאים

העניין הרב בקשר עם . על העדפתם" הצביעו ברגלים"ובכך  ולא פנו לאירופה למטרה זאת, דוקטורט

כשבכל מחזור  ,BSFמערכת המחקר האמריקאית מתבטא גם בפופולריות הרבה של תחרויות קרן ה 

חוקרים  0111משתתפים קרוב ל ( שנה מדעי החיים ושנה מדעים מדויקים ומדעי החברה -שנתיים)

המגיעים לעיתים ל  ,לחוקר הישראלי הקרן לשזאת למרות מענקי המחקר הנמוכים ! ישראלים

ולמרות המאמץ הניכר הנדרש לכתיבת הצעת מחקר , שנהל 01,111$שנה ואינם עולים על ל$ 01,111

אולם מחמת מגבלותיה , הנה הגורם הממוסד המרכזי בטיפוח הקשר הזה BSFקרן ה . תחרותית

נסיונות . הישראליתהמדעית התקציביות אין ספק כי פעילותה אינה עונה על הצרכים של הקהיליה 

 .לא נשאו פרי עד לאחרונה( NSF)שנעשו בעבר ליצור קשר עם הקרן הלאומית האמריקאית למחקר 

(. NSF)ב "סדרת תוכניות משותפות עם הקרן הלאומית למדע בארהב BSFפתחה קרן ה  0100בשנת  

והחלה פעילות מול  תעם הנהלת הקרן האמריקאי( MOU)כוללני ובלתי מחייב נחתם מזכר הבנה 

הכפופים למנהל אגף או )ומנהלי תוכניות ( הכפופים למנהלי חטיבות)מנהלים בדרג של מנהלי אגפים 

אין מדיניות מגובשת  NSFמאחר ול (. למספר מנהלי אגפים בתוכניות רב תחומיות כגון חקר המח

השונים עשויים להיות  ומאחר והארגון מבוזר מאד מתוך הכרה כי למקצועות, פ בינלאומי"בנושא שת

שיתוף הפעולה עם גורם זר נתון באופן בלעדי לשיקול הדעת של המנהלים בדרגים , צרכים שונים

שהוא , BSFבחבר מועצת המנהלים של ה מאד נעזרנו  NSFב במגעינו . הנמוכים יחסית עמם עבדנו

 .קרן האמריקאיתמנהלת ה להבכיר שושימש באותה עת כיועץ  קרן האמריקאיתבכיר בבעל תפקיד 

לאחרונה חלה . ובמחשבים, מיהיבכ, פ בעצלתיים ונערכו תוכניות בביולוגיה"בתחילה התפתח השת

 . אגפים נוספיםתוכניות ושנשענה על הנסיון שרכשנו ועל הרקורד שיכולנו להציג למנהלי  ,פריצת דרך

מלבד , התפתח בעיקר בהתאם לנכונות המנהלים הרלבנטים לקשר עם ישראל NSFהקשר עם ה 

 CYBER, אנרגיה חליפית, מדעי הים)כמקצועות מועדפים  ת"ות/ג"מקצועות שהוגדרו על ידי ה מלב

SECURITY )להם נתנה על ידינו תשומת לב יתרה. 

 :עקרונות

אין . חוקרים ישראלים ואמריקאים בלבד מוגשות במשותף על ידיהמחקר ת ותוכני .0

 .פתוחות למדינות נוספותה NSFשל ה בודדות גם בתוכניות ה, לאומיים-פרויקטים רב

 םישראל מורשיחוקרים מרק , אלא באם צויין אחרת, ת במסמך זהובכל התוכניות המפורט .0

 .כשותפים לאמריקאים להשתתף

הנסיון הוכיח כי אחוזי ההצלחה . NSF בתוכניות הרגילות של הנה יהשתתפות הישראלים ה .3

התוכנית הראשונה שפתחנו הייתה  ;01-02%)של הישראלים בתוכניות אלו הם סבירים 
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ת האגף הרלבנטי למגבלות התקציב שהוקצה על ידי מנה. עם תקציב נפרד', מיוחדת'תוכנית 

 . (עמנו' תוכניות מיוחדות'גרמה לאחוזי הצלחה נמוכים בצורה בלתי סבירה ומאז סרבנו ל

. והיא על ידי החוקר האמריקאי לבדו NSFהיא ל של תוכנית המחקר ההגשה המרכזית  .0

 BSF ל .כולל פירוט תקציב, החוקר הישראליההצעה כוללת פרק המתאר את תרומתו של 

 .NSFמוגשים העתקים של ההצעה המלאה שהוגשה ל 

בחלק . באותו התחום NSFבמסגרת התוכנית הרגילה של ה , NSFבקרת ההצעות נעשית ב  .2

 .שולח חוקרים ישראלים לוושינגטון להשתתף בוועדות השיפוט BSFה  ,מהתוכניותניכר 

במסגרת זאת הם שופטים הן הצעות משותפות עם ישראלים והן הצעות של אמריקאים ללא 

 NSFמעבירים ל  BSF חוקרים ישראלים הנבחרים על ידי ה, בתוכניות אחרות. ישראלים

 .חוות דעת על ההצעות של עמיתיהם הישראלים

, BSFה  במסגרת לכל השיפוט נעשה בישרא, באחת מהתוכניות המשותפות בנושא המחשבים

 .ט להלןרמצטרפים לישיבות הפנלים כמשקיפים כמפו NSFונציגי ה 

 .את הישראלי BSFמממן את ההחוקר האמריקאי וה  NSFכסף אינו חוצה גבולות וה  .6

ה  בכל ההצעות שבהן םב לממן את הישראלייעורך ביקורת של ההצעות והתחי אינו BSFה  .1

NSF קרוב , באם ירצה בכך .כפוף למגבלות התקציביות, חר לממן את השותף האמריקאיוב

אולם , ישראליםעם  יוכל לערוך בקרה מקבילה של ההצעות המשותפות  BSFלודאי כי ה 

. NSFפ ב "הערכות שני האירגונים שיביא להתנגדויות לשתהתגרם בעית סינכרוניזציה בין 

קיים ערך מוסף חשוב למדע הישראלי בהיות השיפוט מחוץ לקהילה הקטנה , מלבד זאת

שיפוט כזה מציב . להשתתפות במסגרת התחרותית ביותר בעולםהישראלית ו" משפחתית"וה

 .והחוקר המגיש בפרט ,פני המדע הישראלי בכללבראי 

 :יות על פי מקצועותפירוט תוכנ

. NSFמיה ב יבמסגרת התוכנית הבינלאומית של האגף לכ 0103 ו 0100נערכו שני סבבים ב  – כימיה.0

 (. בלבד)עם ישראל  0102אך יש הסכמה להמשיכה ב, התוכנית הבינלאומית נסגרה 0100ב 

גרמניה , צרפת, ב"ארה)חישוביות עצבית השנתית הבין אגפית בהסבב השני בתוכנית  – חקר המח. 0

 .להצטרף לתוכנית וסורבהלאחרונה הולנד ביקשה . נערך עתה( וישראל

  .נערכה בנוסף תוכנית חד פעמית למחקרים פורצי דרך בחקר המח בהשתתפות אמריקאים וישראלים

.  פתוח עתה להגשות CYBER SECURITYשנתית ב  תוכנית מחזור ראשון של –מדעי המחשב . 3

מוציא קול קורא הפתוח רק  NSFה , הנערכת עתה ר שני של תוכנית משותפת נוספתובמסגרת מחז

על מענקי נסיעה להם  להתחרות, BSFלאמריקאים שהגישו עם ישראלים לתוכנית הרגילה של ה 

גים שולח נצי NSF  ה .םישראלישותפים עם קבוצות ה ישראלולחברי הקבוצות שלהם לעבוד ב

הוחל גם  .בתוכנית זאתלקבלת ההחלטות  BSFומשתמש בחומר שאסף ה  BSFכצופים לועדות ה 

 .                                                                      במדעי המחשב NSFשל ה  נוספות רגילות בדיונים על הצטרפות לתוכניות

 . מחזור ראשון של הגשות משותפות בתוכנית שנתית נערך עתה –פיסיקה . 0
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 . קול קורא ראשון להגשת הצעות בתוכנית שנתית פורסם לאחרונה – מדעי הים. 2

 :                                                                                                                        שלשה אגפים למחקר NSFל  – ביולוגיה. 6

 . סבב ראשון בתוכנית שנתית נפתח להצעות – ביולוגיה סביבתית. א

, ב"ארה)במסגרת האגף נפתחה בנוסף תוכנית שנתית באקולוגיה ואבולוציה של מחלות מדבקות 

 (.USDAוה  NIHפ עם ה "התוכנית בשת) והוגשו הצעות מחקר( בריטניה וישראל

נצטרף  0102החל מ . 0103בשנת ' מיוחדת'נערכה תוכנית  –מערכות ביולוגיות אינטגרטיביות . ב

 .לתוכנית הרגילה של האגף

ת הרגילה של סוכם עם מנהל האגף על הצטרפות לתוכנית השנתי – ביולוגיה תאית ומולקולרית. ג

 .ויש לגבש סיכום חדש עם מחליפו NSFאולם מיד לאחר מכן הוא עזב את ה , האגף

עקב המלחמה  0102תוכנית משותפת נפתחת בכנס משותף שנדחה לפברואר  – אנרגיה חליפית. 1

 .לאחריו נצטרף לתוכנית השנתית הרגילה, בדרום

התוכנית . והכולל גם פיסיקה של מצב מוצק NSFהאגף עם המימון הרב ביותר ב  – חומרים. 8

לתוכנית השנתית הרגילה החל מ ( מדינה יחידה)וישראל תצטרף  0100ף נסגרה ב הבינלאומית של האג

0102. 

 .0102סוכם על הצטרפות לתוכניות הרגילות של האגף ב  – פסיכולוגיה. 9

 .0102סוכם על הצטרפות לתוכית השנתית הרגילה של האגף ב  – כלכלה .01

 .0102סוכם על הצטרפות לתוכנית הרגילה של האגף ב  – מדעי האדמה. 00

להצטרף לתוכניות  BSFהוצע ל  – אנטרופולוגיה ותחומים נוספים במדעי החברה, סוציולוגיה. 00

 .לא נענה בשלב זה להצעה BSFה  ,מספיק אולם מחשש לחוסר בתקציב, NSFהרגילות של ה 

אחר שיתחלף יערך נסיון נוסף לקבל ל. המנהל הנוכחי של האגף הביע חוסר עניין – מתמטיקה. 03

 .פ"הסכמה לשת

 תקצוב

קיימת הפרדה תקציבית מוחלטת בין התוכניות הרגילות , BSFעל פי הנחיות מועצת המנהלים של ה 

פ עם ה "התקציב הקיים לשת, 0100נכון לסוף . NSFלבין התוכניות המשותפות עם ה , BSFשל ה 

NSF  ת"ות/ג"ליון ממליליון ממשרד האוצר ומיכולל שני מ, ליון דולר לשנהימ 3הוא של. 

 02-01הרחבת התוכנית על פי המתוכנן תדרוש סכומים נוספים והתקציב השנתי הנדרש צפוי להיות כ 

 011כך שבכל רגע נתון תהינה כ , ות מדי שנהתוכניות מחקר חדש 61תקציב זה יממן כ . ליון דולרימ
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 במדעי הטבע והחברהמטיקה ומקצועות נוספים מת, הרחבת התוכנית להנדסה. פעילותתוכניות 

 .מעבר לתחזית זאת, תצריך תקציבים נוספים

, ג"הנחה את צוות הדן בתוכנית החומש הבאה של המל, טרכטנברג. מ' הפרופ, ר הוועדה לתקצוב"יו

ניתן לכך . NSFפ עם ה "כחלק מהתקציב הנדרש למימון השת ,ף תקציבי מיוחד לתוכניתלהכניס סעי

. ג"ירון וסגל המל-חגית מסר' פרופ, ג"ר המל"עם סגנית יוגיבוי לאחרונה בישיבה משותפת גם 

( יבותיללא התח)הובעה הערכה להתקדמות שהושגה ונכונות עקרונית , בפגישה עם אגף התקציבים

ואולי אף , משרד המדע, ת"ות)במידה וגורמים רלבנטים אחרים יתרמו את חלקם , להגדלת התקציב

 (.ISFה 

 יתרונות

 :ב יתרונות הבאים"פ עם ארה"להגברת השת .0

 .ב היא עדיין הגורם הדומיננטי במדע העולמי"ארה -

 .ב"פ המדעי של ישראל עם אירופה לזה עם ארה"יקטן חוסר האיזון בין השת -

מרביתם למדו ראלים שפה משותפת עם חבריהם האמריקאים מאחר ושדענים הילמ -

 .דוקטורט-ים או ערכו שם לימודי בתראבמוסדות אמריק

התוכניות המשותפות פשוטות לביצוע וניהול מאחר ואינן מרובות משתתפים כתוכניות  -

 .האירופאיות

ביותר בעולם זירה התחרותית ההישראלים משתתפים בתחרות שהיא קרוב לודאי  -

 .יב מצויינות מקצועית ותורם להבטחת איכות המדע הישראלייוהדבר מח, במקצועם

התרומה הכספית של הקרן האמריקאית לתוכנית המשותפת גדולה מהתרומה  -

 .ולעיתים פי כמה ,21-011% הישראלית          ב

 :סיכום

בהיותה עדיין המערכת , ב"כת המחקר המדעית של ארהערקות על דלתות מפמדינות רבות מתד

מעטות הן . האירופו בב והגדלת"בארהלמחקר מדעי יב צלמרות קיצוצי התק, המובילה בעולם

, אנגליה)ואלו הן כרגיל המדינות המרכזיות במערב אירופה , ב"פ מחקרי עם ארה"המדינות להן שת

. NSFתוכניות בינלאומיות שכללו מדינות אחרות נסגרו מטעמים שונים על ידי ה (. צרפת וגרמניה

 יאוה ,כולל למדינות מערב אירופה, תוכנית נרחבת כזאת שאנו מממשים עתה אין לאף מדינה אחרת

מחמת  היא נוצרה במידה רבה. החמיצהל נראה לכאורה כי חבל יהיהמבטאת הזדמנות יחודית אשר 

ובגלל מעורבותו של העובד הבכיר בקרן , ב"אירגון בבעלות משותפת עם ארה BSFהיותו של ה 

 על פי דבריו הוא עומד לפרוש בקרוב מעבודתו ב. האמריקאית שהוא חבר מועצת המנהלים של הקרן

NSF   ומחברותו במועצת המנהלים של הBSF . יצוין גם כי כל אחת מהתוכניות המפורטת במסמך

וקבלת האישורים לוקחת מספר , NSFפ על ידי הנהלת האגף הרלבנטי ב "ה כתיבת תוכניות שתכרימצ

, את ישראל כגורם לא אמין ורציני בעיני אותו אגף מצבת, כל תוכנית שתאושר ולא תמומש. חודשים

 .המתנה של שנים עד לחילופי האישים המעורבים ,קרוב לודאי, ולחידוש הקשר תדרש
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דבר פרופ' דוד הורן

המסמך המוגש כאן מהווה תכנית אסטרטגית ראשונה לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה בישראל. התשתיות הללו 

נתפסות בעולם המערבי גם כבסיס לצמיחה מחקרית וגם כמנוע לצמיחה כלכלית. אי לכך מתכננות מדינות רבות מפות 

דרכים לאומיות ובינלאומיות לפיתוח ולהקמה של תשתיות מחקר מרכזיות. ות”ת החליטה להצטרף לאותה מגמה ולתכנן 

מפת דרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה הישראלית. לשם כך מינתה ות”ת וועדה מיעצת אשר פעלה במהלך 

מהדורה  להוציא  במטרה  הקרובה  בשנה  עבודתה  את  תמשיך  הוועדה  התכנית.  לגיבוש  תתי-וועדה  באמצעות   2013

מעודכנת של מפת הדרכים במהלך 2014.

מדובר  כאשר  בעיקר  הישראלית  באקדמיה  מוכר  החוקרים  כלל  לרשות  העומדת  מרכזית”  מחקר  “תשתית  המושג 

בתשתיות בינלאומיות. מעבר להן יש לחוקר הבודד בדרך כלל גישה לתשתיות ציוד קבוצתיות או מוסדיות, ובמקרים רבים 

אינו יכול להשתמש בפועל בתשתית של קבוצה ממוסד אחר, אלא אם הוא משתף אתה פעולה במסגרת מחקר מדעי 

מסוים. מפת הדרכים המוצעת מנסה לעשות שינוי מהפכני ולהנהיג תרבות חדשה של שרות לחוקרים מכל מוסד. חשוב 

לדאוג שיישומה העתידי יגשים את המהפך, ושהתשתיות שתמומנה בכספים הממשלתיים תשמשנה את כלל הקהילה 

המחקרית ותספקנה שרות ראוי.   

הוועדה רואה במפת הדרכים יציאה לדרך חדשה. אנחנו מקווים שהתשתיות החדשות תתווספנה לתשתיות הקיימות 

ומתפתחת שתקדם באופן משמעותי תחומי מחקר שונים, תגביר שיתופי  דינמית  ותייצרנה סביבה אקדמית  בישראל 

פעולה בין חוקרים ממוסדות שונים בארץ ובחו”ל ותעודד הכשרה איכותית של כח אדם מדעי שבו תלוי העתיד המחקרי 

שלנו. פיתוח תשתיות המחקר המרכזיות בישראל יכול גם להרחיב את האפשרויות אשר יעמדו בפני ישראל להצטרפות 

לתשתיות מחקר בינלאומיות, להגביר שיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה בישראל, לאפשר פריצות דרך טכנולוגיות, 

ולהעלות את הרמה של המחקר הבסיסי והמחקר היישומי בישראל.

ברצוננו לברך בהזדמנות זו את ות”ת על היוזמה לפתוח בהליך תכנוני מסוג זה, ולהביע את תקוותנו שהוא יהיה לברכה 

כן ברצוננו להודות לצוות  ויעזור להבטיח את חוסנה המדעי של ישראל לטווח הרחוק. כמו  ולתועלת לכלל האקדמיה 

המסור של ות”ת שעזר לקדם, לייעץ ולנווט את כל התהליך עד לסיומו המוצלח.

בברכה,

פרופ’ דוד הורן

יו”ר הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה
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דבר פרופ' מנואל טרכטנברג

המדעית  ההבנה  גבולות  את  לפרוץ  הרף  ללא  החותרים  מצוינים  חוקרים  קריטיים:  מרכיבים  לשני  זקוק  מתקדם  מדעי  מחקר 

הקיימת, ותשתיות מחקר עדכניות. התכנית הרב-שנתית של הות”ת אשר לאורה אנו פועלים זה יותר משלוש שנים, התמקדה 

התחרותי, ובהבניית  המחקר  בתקציבי  דרמטי  חדשים, בגידול  חוקרים  והשבת  לגיוס  למוסדות  כלים  ובהקניית  תמריצים  במתן 

תכניות ייעודיות כמו זו של מרכזי מצוינות )I-CORE(. אין ספק שמאמצים אלה, על מנת לשאת פרי בטווח הארוך, חייבים להיות 

מלווים גם בסביבת מחקרית הולמת ובכלל זה בזמינות של תשתיות מחקר מתקדמות. 

לשם כך יזמנו לראשונה הקמתה של ועדה מייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה, אשר מתפקידה לערוך מעת לעת מיפוי 

של התשתיות הקיימות, לברר בצורה שיטתית מהם הצרכים בכל תחום ותחום, ולהמליץ על מפת דרכים להשקעה בתשתיות, 

האקדמי, בעוד  המחקר  לעולם  ייחודיות  הינן  הנדרשות  מהתשתיות  חלק  לפניה.  רואה  שהוועדה  העדיפויות  סדר  את  שתשקף 

שאחרות עשויות לעניין גם גורמים אחרים כגון המו”פ התעשייתי והביטחוני, ועל כן עשויות להוות בסיס להצעות לתל”ם. המלצות 

אלו יובאו לדיון בות”ת לצורך קבלת החלטות. 

ות”ת מברכת על השלמת הדו”ח ומפת הדרכים שבו, אשר מבטא עבודה מאומצת של הוועדה על פני כשנה. המנגנון שנבנה 

בשנה האחרונה והכולל מלבד מליאת הוועדה המייעצת גם תתי וועדה תחומיות ורתימת הקהילה האקדמית כולה לנושא, יסייע 

באופן שוטף לות”ת ויהווה משענת מדעית יציבה לטיפול בתחום חשוב זה. הדבר יאפשר לות”ת ולקדם בצורה מושכלת את תחום 

תשתיות המחקר המרכזיות על פי מסד נתונים כוללני וסדרי עדיפויות ברורים, ולא לפי הצעות מזדמנות.

ברצוני להודות בחום ליו”ר הוועדה פרופ’ דוד הורן, אשר הוביל את התהליך בתבונה ובנחישות ושקד על כתיבת “מפת הדרכים”, 

וכמו כן לכל חברי הוועדה ותתי הועדות, איש איש בתחומו, אשר תרמו ברוחב לב מזמנם וממומחיותם לקידום נושא חיוני זה.

בברכה,

פרופ׳ מנואל טרכטנברג

יו״ר הוועדה לתכנון ותקצוב
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7  2013 מפת הדרכים לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה   

1. רקע כללי

תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה מקבלות תשומת לב רבה בתכנון ובבצוע תקציבי מחקר ממשלתיים בעולם. תשתיות 

והחדשנות  המחקרית  הצמיחה  לפוטנציאל  כבסיס  והחיים,  הטבע  מדעי  של  המחקר  בתחומי  במיוחד  נתפסות,  אלה 

וכמנוע של צמיחה כלכלית וחברתית. עם השנים, תשתיות מחקר מרכזיות מתקדמות הופכות להיות יקרות ומורכבות 

ברמה  נדרשים לשם הקמתן שתופי פעולה  רבים  ולתפעולן. במקרים  יותר להקמתן  ומגוון  רב  כח אדם  ודורשות  יותר 

לאומית או בין-לאומית. לפיכך בעשור האחרון מדינות רבות החלו בתהליכי תכנון של הקמת תשתיות מחקר מרכזיות 

מתוך ראיה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות למספר שנים קדימה. 

לאור זאת, החליטה ות”ת לקיים תהליך חשיבה אסטרטגי לטווח בינוני וארוך, שיאפשר לות”ת באופן פרואקטיבי ומתוך 

סדרי עדיפויות לפתח, להקים )באופן עצמאי או יחד עם שותפים נוספים( תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה ולהצטרף 

היגוי  וועדת  הקמת  על  ות”ת  מליאת  החליטה   21.11.12 בתאריך  לכך,  בהתאם  קיימות.  בינלאומיות  מחקר  לתשתיות 

מייעצת קבועה לות”ת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. תפקידי הוועדה הוגדרו כדלהלן:

מיפוי תשתיות המחקר המרכזיות באקדמיה: א. 

הגדרה של תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה 	

מיפוי התשתיות הקיימות 	

יצירת מנגנון לעדכון שוטף של המיפוי 	

גיבוש הצעה למפת דרכים מתועדפת של התשתיות הנדרשות: ב. 

ביטוי הצרכים העולים מהאקדמיה 	

המלצה לתעדוף הצרכים והפתרונות בהתאם לקריטריונים שתציע הוועדה 	

עדכון שוטף של מפת הדרכים. 	

והערכת  בינלאומיות,  ולשותפות בתשתיות  והזדמנויות שעולות בצורה שוטפת לתשתיות חדשות  בחינת הצעות  ג. 

התאמתן למפת הדרכים.

בדיון זה הוחלט כי הוועדה תמליץ לות״ת בנושאים הנ״ל, ובהמשך לכך ות״ת תחליט כיצד לפעול ובאילו מנגנונים. 

בינואר 2013 מונתה הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. חברי הוועדה הם:

ESFRI-יו״ר - פרופ׳ דוד הורן, ביה״ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת ת״א, ונציג ישראל ב 	

נציג ות״ת )החל מנובמבר 2013(: פרופ׳ ישעיהו טלמון, הפקולטה להנדסה כימית, טכניון  	

פרופ׳ אלפרד ברוקשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, טכניון 	

פרופ׳ איתן גלון, המכון לתרפיה גנטית, בי״ח הדסה עין כרם והאוניברסיטה העברית 	

פרופ׳ משה דויטש, המחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן 	

יו״ר ועדת ההיגוי לתכנית מרכזי  פרופ׳ שמעון ינקלביץ׳, ביה״ס לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת ת״א,  	

המצוינות )נציג ות״ת עד אוקטובר 2013(.

פרופ׳ דוד פיימן, המרכז לאנרגיה סולרית, אוניברסיטת בן גוריון 	

פרופ׳ אשר קוריאט, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה 	

פרופ׳ אורלי ריינר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן 	
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2. תהליך עבודת הוועדה 

2.1  מיפוי תשתיות המחקר המרכזיות לשימוש האקדמיה — בארץ ובחו״ל

בשנים האחרונות הזמינה הוועדה לתשתיות מחקר )ות”ם( של המולמו”פ, באמצעות משרד המדע והטכנולוגיה, מיפוי 

של תשתיות המחקר בישראל מ”מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע וטכנולוגיה” בטכניון1. דוחות אלו מכילים 

הקיימות  המחקר  תשתיות  מרבית  הישראלית.  ובתעשייה  באקדמיה  רבים  בתחומים  מחקר  תשתיות  של  נרחב  פרוט 

אינן עומדות בקריטריונים של תשתית מחקר מרכזית כפי שהוגדרו לצורך תהליך זה. יוצאות דופן הן תשתיות המחקר 

הבינלאומיות בהן משתתפת ישראל. רשימה זו כוללת את CERN - המרכז לפיסיקת החלקיקים בז’נבה, ESRF – המתקן 

לקרינת סינכרוטרון בגרנובל, SESAME - מתקן לקרינת סינכרוטרון שהולך ומוקם בירדן, GEANT – רשת של רשתות 

לביולוגיה  מעבדות  רשת   –  INSTRUCT מולקולארית,  לביולוגיה  אירופית  מעבדה   –  EMBL לאומיות,  ותקשוב  מחשוב 

באירופה,  המתבגרת  האוכלוסייה  של  מתמשך  סקר   –  SHARE ביולוגי,  למידע  אירופית  תשתית   –  ELIXIR מבנית, 

2, הגוף   ESFRI - הסקר הסוציולוגי האירופי. ארבע התשתיות האחרונות מופיעות על מפות הדרכים של   ESSurvey-ו

העוסק בתכנון תשתיות מחקר עבור הקהילה האירופית.

התשתיות  שתי  הן  הכלל  מן  יוצאות  קיימות.  מרכזיות  לתשתיות  מתייחסת  אינה  כאן,  המוצגת   2013 הדרכים  מפת 

הבינלאומיות במדעי החברה, לאור נימוקים מיוחדים שהועלו על ידי תת-הוועדה למדעי החברה והרוח.

2.2  איסוף ומיפוי הצרכים בתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה

כי איסוף המידע לגבי צרכי הקהילה המדעית  2013(, הוחלט  לאור לוח הזמנים הקצר שהוגדר לעבודת הוועדה )סוף 

בתשתיות מחקר מרכזיות ייעשה במספר אופנים מרכזיים: 

פנייה ממוקדת לסגני נשיא למו״פ לקבלת הצעות ורעיונות לתשתיות הנדרשות לאקדמיה הישראלית בכללותה.  	

סגני הנשיא הונחו להעביר הצעות לתשתיות מחקר בכל התחומים ללא תיעדוף.

התייעצות רחבה של חברי הוועדה ותתי הוועדה עם חוקרים, מומחים בתחומים השונים, איגודים מקצועיים ובעלי  	

תפקידים באקדמיה הישראלית.

בחינת מפות דרכים שונות ממדינות בעולם ובכלל זה מהקהילייה האירופית, על מנת לבחון צרכים משותפים ועל  	

מנת לבחון שותפויות בין לאומיות בהן יכולים חוקרים ישראלים להשתלב.

	 מקורות מידע נוספים - מפות דרכים במדינות שונות בעולם, בחינות תחומיות שבוצעו בידי האקדמיה הלאומית 

למדעים, דוחות ועדות בינלאומיות להערכת איכות במל״ג/ות״ת, דוחות נושאיים בינלאומיים  וכד׳. 

1 http://www.neaman.org.il/Neaman2011/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&TMID=581&LNGID=2&FID=646&IID=10440

2 http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap
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2.3  תשתית מחקר מרכזית — הגדרה ומאפיינים, תנאים לתמיכה וקריטריונים לתעדוף

בראשית עבודתה נדרשה הוועדה להגדרת המהות של תשתיות מחקר מרכזיות באופן שיתאים לאקדמיה הישראלית, 

הוועדה  התשתיות.  לתעדוף  המרכזיים  ולקריטריונים  מרכזית  מחקר  בתשתית  ממשלתית  לתמיכה  הסייגים  לקביעת 

החליטה לאמץ את ההגדרה והקריטריונים המפורטים להלן. עם זאת יש להדגיש כי לאור ההבדלים בין התחומים השונים, 

ולאור העובדה שזו הפעם הראשונה בה נערך תהליך אסטרטגי כזה, תתי הועדות גילו גמישות והתאימו את ההגדרות 

הכלליות לצרכים הספציפיים שעלו. 

מה היא תשתית מחקר מרכזית?

בתשתיות מחקר מרכזיות הכוונה לתשתיות שתשמשנה חוקרים רבים ממוסדות רבים, ובכלל זאת תשתיות שנמצאות 

בחו”ל, ושיש למדע הישראלי עניין בשימוש בהן. בדרך כלל התשתית מכילה ציוד מדעי יקר שמשמש נושא מדעי מוגדר 

וכוח אדם טכני שדרוש לתפעולה. תשתית יכולה גם לכלול פרטי ציוד שונים שיחדיו מהווים מכלול שהינו בעל ערך מחקרי 

ייחודי. אפיונים אחרים של תשתיות מרכזיות יכולים להיות אוספים בעלי ערך מחקרי ייחודי ובסיסי נתונים שמשמשים 

קבוצות גדולות של חוקרים.

קריטריוני הסף לתשתיות מחקר מרכזיות נקבעו כדלהלן:

בהן  לעמוד  מסוגל  גבוהה  להשכלה  בודד  שמוסד  מכאלו  חברות, שחורגות  עלויות  ותפעול, או  הקמה  עלויות  	

יחסית לתחום

רמה מובילה במחקר העולמי 	

חדשנות וייחודיות )אין תשתית אחרת כמותה בישראל, או אין נגישות ישראלית לתשתית כמותה( 	

תמיכה ממשלתית בתשתית מחקר מרכזית באקדמיה תותנה בין היתר ב-

פתיחות לכלל החוקרים המדעיים בישראל 	

שמירה על תנאים נאותים והוגנים לחוקרים ולמחקריהם 	

הבטחת ניהול ותפעול תקין וקביעה מוסכמת של תמחור השימוש בין הגוף הממשלתי התומך לבין המוסד 	

תעדוף תשתיות המחקר המרכזיות נעשה, בין היתר, בהתאם לשיקולים הבאים:

התועלת הצפויה בתשתית לקידום תחום אקדמי  	

קיום מסה קריטית של חוקרים ושל פעילות מחקר אקדמי בתחום 	

תועלות רחבות יותר למדינה, לחברה ולמשק 	

תהליך עבודת הוועדה 
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2.4  בחינה תחומית של הצרכים בתשתיות מחקר מרכזיות 

לצורך הבנת הרצוי והמצוי בתחומים אקדמיים שונים וגיבוש הצעות מתאימות לתשתיות מחקר מרכזיות, מינתה הוועדה 

27 חוקרים שמייצגים מנעד רחב של תחומי מחקר וצרכים  שש תתי ועדה תחומיות. בתתי הועדה התחומיות מכהנים 

בתשתיות מחקר, בראש מרביתן עומד חבר מהוועדה המייעצת המנחה את עבודתן. תתי הוועדה אספו מידע רלוונטי 

לגבי כל הצעה לתשתית, בחנו את מידת התאמתה להגדרה של “תשתית מחקר מרכזית” ואת רמת הצורך בה לאור 

התשתיות הקיימות, ותיעדפו אותה ביחס להצעות אחרות, על פי השיקולים שעיקריהם תוארו לעיל. יש לציין כי מפת 

הדרכים מתעדפת בין תשתיות מחקר רק בתוך כל תחום ולא בין התחומים השונים.

2.5  אינטגרציה של עבודת תתי הוועדה לכדי מפת דרכים 

כל תת ועדה תחומית העבירה המלצותיה לוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות. בדיון הוצג רציונל העבודה של 

כל תת ועדה, ההצעות העיקריות בהן דנה ומסקנותיה. נערך דיון לגבי כל תשתית, אשר בסופו התקבלו החלטות לגבי 

ההצעות שיועלו למפת הדרכים 2013.

תהליך עבודת הוועדה 
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3. פרוט ההצעות במפת הדרכים

ממשיכות  במקביל  שלהן.  סופי  וגיבוש  הסכמה  לכלל  הגיעה  שהוועדה  הצעות  אותן  את  רק  לשנת 2013 כוללת  הדרכים  מפת 

הוועדה ותתי הוועדה לעבוד על ההצעות והרעיונות אשר עדיין דורשים בחינה ועיבוד ולשלבם במפת הדרכים הבאה – במידה 

שימצאו מתאימים. מפת הדרכים המוצגת כאן הינה מפת הדרכים הראשונה לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. הוועדה רואה 

מסמך זה כאבן דרך ראשונה בתהליך תקופתי, אשר ייתן מענה דינאמי לצרכים שעולים לתשתיות מרכזיות. תהליך עדכונה של 

מפת הדרכים יחל כבר בשנה הקרובה, במטרה להרחיב את היריעה ולכלול קהילה רחבה יותר בתהליך, תחומים נוספים, דעות 

וצרכים רחבים יותר. 

3.1   בין מפת הדרכים ליישום המלצות הוועדה

מפת הדרכים של הוועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה היא מסמך מייעץ לות”ת ומשקפת בעיקר שיקולים מדעיים של 

האקדמיה, תוך התייחסות במקרים רלוונטיים גם לתועלות ולצרכים של מגזרים נוספים בישראל. ות”ת, בבואה להחליט על אופן קידומן 

של התשתיות המומלצות, תיקח בחשבון גם שיקולי תקציב ותכנון שונים ותקבע סדרי עדיפויות כוללים )גם בין תחומיים(.

עלויותיהן של התשתיות המתוארות במסמך הינן בבחינת הערכה ראשונית בלבד ועשויות להשתנות בצורה משמעותית. התשתיות חולקו 

לשלוש קבוצות על-פי סדרי הגודל של עלויות ההקמה המוערכות שלהן: 

תשתיות מקבוצה א’ - אשר הערכת עלות ההקמה שלהן היא עד 10 מיליון ₪  	

תשתיות מקבוצה ב’ - אשר הערכת עלות ההקמה שלהן היא בין 10 ל-20 מיליון ₪  	

תשתיות מקבוצה ג’ - אשר הערכת עלות ההקמה שלהן עולה על 20 מיליון ₪   

ות”ת דנה בהמלצות הוועדה המייעצת והחליטה על עקרונות לקידום יישום התשתיות המוצעות. הוחלט כי בשנת תשע”ד יוקמו צוותים 

לכל תשתית רלוונטית, אשר יבחנו יישומן של התשתיות במסגרת התקציב שהקצתה ות”ת, ובהתאם לשותפויות אפשריות וצרכים שונים 

שיעלו במהלך בחינת היישום. 

רשימת התשתיות המומלצות )פירוט נוסף של התשתיות בהמשך המסמך(:

הערכת סדרי גודל העלויות תיאור התשתיתתחום

14 מיליון יורו להצטרפות, חברות ישראל ב-European Southern Observatory( ESO(מדעים פיסיקליים והנדסה

2 מיליון יורו תשלום שנתי

מרכז לעכברים מהונדסים גנטיתמדעי החיים והרפואה
מרכז לפנומיקה של צמחים

קבוצה ג'
קבוצה ג'

מרכז דלקים אלטרנטיביים מבוססי פחמן מימניאנרגיה
מתקן למחקר ניצול קרינת השמש

קבוצה ב'
קבוצה א'

חברות בסקר החברתי האירופי - European Social Surveyמדעי החברה והרוח
מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: תקופת הביניים

מאגר הנתונים הישראלי במדעי החברה
  SHARE חברות בסקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה

"חדרי למ"ס": מערכת גישה מרחוק לחדר המחקר של 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

קבוצה א'
קבוצה א'
קבוצה א'
קבוצה א'

קבוצה א'

קבוצה א'יחידת שרות למחשוב ענן מחשוב ותקשורת
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3.2  המלצות מפת הדרכים לפי תחומים

מדעים פיסיקליים והנדסה

בתחום המדעים הפיסיקליים וההנדסה קיימת ככלל תשתית רחבה למחקרים באוניברסיטאות הישראליות, וחלק מהמדענים 

זוכה גם ליהנות מציוד חדיש ויקר. זריקת עידוד ניכרת ניתנה לתחום הננו-טכנולוגיה במסגרת הפרויקט הנרחב שיזמה תל”מ 

בנושא זה בעשור האחרון. יחד עם זאת, קיימות מעבדות מוסדיות שונות, שסובלות מציוד מיושן, ויש דרישות רחבות לרכישת 

מכשור נסיוני בעלויות מסדרי גודל של מיליון דולר למכשיר, שאין להן מענה במסגרות הקיימות )כגון רכש ציוד מדעי של הקרן 

הלאומית למדע(. חלק מצרכים אלה הגיעו לוועדה כבקשות לתשתיות מרכזיות שהוועדה לא ראתה מקום לאשר, היות ומכשור 

מסוג זה יכול להוות חלק מתשתיות מוסדיות קיימות. יחד עם זאת, הציעה הוועדה למצוא מענה לצרכים כאלה על ידי הקמת קרן 

לציוד מדעי מיוחד, שתאפשר רכישת ציוד יקר וייחודי במסגרת מוסד קיים, ותדאג לפתיחתו בפני חוקרים ממוסדות אחרים.

תשתיות מרכזיות גדולות, כגון סינכרוטרון, לא הוקמו בישראל מזה זמן רב. התשתית המרכזית הגדולה ביותר הקיימת היא הכור 

הגרעיני בנחל שורק שהוקם לפני למעלה מחמישים שנה. החוקרים הישראלים שעוסקים בצפונות חלקיקי היסוד של הטבע 

שותפים לנסיונות שנערכים במעבדת CERN שבשווייץ, ואלה שנדרשים לקרינת סינכרוטרון לצורך מחקרים בתחום החומרים 

או בביולוגיה נעזרים במתקני ESRF שבצרפת - ישראל חברה בשתי התשתיות האירופאיות האלה. הצורך להיצמד לתשתיות 

הבינלאומיות, עם כל הקושי והמורכבות שבכך, מבטיח שהמחקר הישראלי מתמודד בחזית העולמית, ובכך יש ברכה. הוועדה 

 ESO דנה בחברות בתשתית אירופית נוספת והחליטה להמליץ על הצטרפות אליה במסגרת מפת הדרכים 2013: מדובר בארגון

האסטרונומים  של  המובחרת  לקבוצה  ויאפשר  בצ’ילה  אסטרונומיים  מצפים  שמקים   )European Southern Observatory(

הישראליים להשתתף ולהשפיע על הפרויקטים העתידיים המובילים בשטח זה.

אופני  יכללו  שיכולותיו  ממדית  תלת  להדפסה  מרכזי  מתקן  א.  הבאות:  התשתית  בהצעות  הדיונים  יימשכו  הקרובה  בתקופה 

הדפסה שונים בתחומי האלקטרוניקה, האופטיקה, הכימיה והביולוגיה. ב. מכשור מרכזי במיקרוסקופיה אטומית ברמה שתהיה 

מעל לציוד הקיים במוסדות שונים. ג. פלטפורמות ניסוי הדרושות למחקרים ברובוטיקה אוטונומית.

)European Southern Observatory( ESO-חברות ישראל ב

ESO הוא הארגון האסטרונומי הבינלאומי הגדול  תיאור מדעי: 

ביותר באירופה. הוא מפעיל את הטלסקופים המתקדמים ביותר 

אינפרא-אדום,  האופטי,  )בתחומים  הארץ  כדור  על  המוצבים 

ביותר מבחינה מדעית.  הפורה  זהו המצפה  לעכשיו,  נכון  ורדיו(. 

העניין המדעי ב״שמיים הדרומיים״ )כלומר חלק השמיים הנצפה 

מחצי הכדור הדרומי( הוא רב יותר מהצפוניים )בדרומיים לדוגמה 

נמצאים מרכז הגלקסיה וה”עננים המגלניים”(, ולכן התעורר 

הצורך להקים את המצפה בחצי הכדור הדרומי. בפרט, הוחלט 

 ,ALMA את  אלה  בימים  חונך   ESO בצ’ילה.  זאת  לעשות 

עצום- פרויקט  עם  כעת  לדרך  יוצא  וכן  ענק,  רדיו  טלסקופ 

 European Extremely Large  :E-ELT הנקרא  ממדים, 

 .Telescope
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להגיש  ישראלים  לאסטרונומים  תאפשר   ESO-ב ישראל  חברות 

זמן  כיום  מקבלים  הישראלים  החוקרים  תצפית.  לזמן  בקשות 

חברות,  שאינן  ממדינות  לחוקרים  המוגבל  הערוץ  דרך  תצפית 

אותן  מחקר  בקבוצות  זוטרים  כשותפים  הצטרפות  דרך  או 

לחוקרים  תאפשר  חברות  חברות.  ממדינות  חוקרים  מובילים 

הרלבנטית  החוקרים  קהילת  מחקרים.  להוביל  ישראלים 

השני  ובמעגל  אסטרונומים,  כ-15  הראשון,  במעגל  כוללת, 

נוספים,  סגל  חברי  כ-35  האסטרופיזיקאים:  קהילת  שאר  את 

מתקדמים  לתארים  סטודנטים  וכ-70  דוקטורנטים,  פוסט  כ-30 

באוניברסיטאות ומכללות שונות בישראל. תחום האסטרופיזיקה 

והחוקרים  הישראלי,  המדע  של  הדגל”  מ”ספינות  אחד  הינו 

ללא  העולמית.  הראשונ  בשורה  נמצאים  בתחום  הישראלים 

הצטרפות ל-ESO, יש חשש שהחוקרים הישראלים ישארו מאחור 

יקרו  המעניינות  המדעיות  ההתרחשויות  כאשר  הבא,  בעשור 

 .ALMA-ו E-ELT-בתצפיות שיערכו ב

מאפשרת  והיא  לאומית,  היא   ESO-ב החברות  החברות:  אופי 

זמן  על  להתחרות  חברות  מדינות  של  במוסדות  החוקרים  לכל 

תצפית, וכן לתעשיות במדינות אלה להשתתף במכרזים רלוונטיים 

בבניית ותחזוק התשתית. מכיוון שבקשות זמן תצפית ע”י חוקרים 

ממדינות חברות מדורגות עפ”י איכותן המדעית, צפוי שחוקרים 

ישראלים יזכו בנתח גדול יחסית של זמן שימוש בטלסקופים. 

הישראלית  האסטרופיזיקה  נהנית  כיום  כבר  רמה אקדמית: 

ישראלי  לחוקר  הציטוטים  מספר  מאוד:  רבה  עולמית  מיוקרה 

של   ERC היוקרתי  במענק  זכו  חוקרים   6 ביותר,  גבוה  הוא 

פוסט- במלגות  זוכים  ישראלים  ודוקטורנטים  האירופי,  האיחוד 

היא  ישראל  זאת,  לעומת  בארה”ב.  ביותר  יוקרתיות  דוקטורט 

המדינה המערבית היחידה שאין לה גישה מובטחת לטלסקופים 

ברורה.  היא  מוחות  בריחת  על  ההשלכה  והגדולים.  המודרניים 

חברות ב-ESO תאפשר לחוקרים ישראלים בתחום להישאר 

בארץ, וכן לחוקרים בין-לאומיים מעולים לשקול שהות בארץ. 

אין ספק שהיכולת של ישראלים לשתף פעולה עם מדענים 

אירופאים מובילים )וגם להתחרות בהם( תשתפר.

תעשיה  לחברות  תאפשר  החברות  רוחב:  השפעות 

פרויקט  הוא   E-ELT  .ESO מטעם  במכרזים  להשתתף 

כעשור,  במשך  שייבנה  יורו,  מיליארד  של  גודל  מסדר 

אופטו- כגון:  שונים  בתחומים  לתעשיות  פרויקטים  ויספק 

אלקטרוניקה מתקדמת, ציפוי מראות, תוכנה, אלקטרוניקה, 

בניה בחומרים מורכבים, תשתיות בנייה ועוד. כמו כן תחזוקת 

חדשים  מכשירים  בניית  וכן   ,ESO-ב הקיימים  הטלסקופים 

נוספים.  רבים   שיוצבו עליהם, פותחות באופן שוטף מכרזים 

ביותר  הנגיש  הבסיסי  המדע  היא  אסטרונומיה  לכך,  מעבר 

למחקר  הנוער  לב  את  לקרב  יאפשר  קידומה  הרחב.  לקהל 

מדעי, ולכן גם התועלת החברתית והחינוכית מרובה.

הערכת עלויות: עלות החברות נקבעת 

העלויות  כרגע,  הלאומי.  לתוצר  בהתאם 

כ-14  של  חד-פעמי  בתשלום  מוערכות 

כ-2  של  שנתיים  חבר  ודמי  יורו,  מיליון 

מיליון יורו.

פרוט ההצעות במפת הדרכים

 s impression of the E-ELT׳Artist

ESO/L. Calçada :המקור

ALMA 

 (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/ H. Heyer :המקור
(ESO)/H. Zodet (ESO)
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מדעי החיים והרפואה

מחקר  קבוצות  של  מעבדתיות  במסגרות  נערכת  רובה  ורפואה,  החיים  מדעי  בתחומי  ענפה  מחקר  פעילות  קיימת  בישראל 

באוניברסיטאות ובבתי חולים אוניברסיטאיים. בעשורים האחרונים התגבר הצורך במכשור חדיש ויקר כגון מכשירי דימות )למשל 

fMRI( שמשמשים למחקר פיזיולוגי נוירולוגי ופסיכולוגי, ומכשור לצורך פענוח הרצף הגנטי. מכשור מסוג זה קיים כבר בהרבה 

מוסדות מחקר ישראליים, אבל רמתו היא בדרך כלל סטנדרטית ואינה מתחרה עם המכשור המוביל הקיים בעולם המדעי. הרצון 

להוביל בתחומים אלה היה מקור למספר הצעות שהוגשו לוועדה. בנושא הגנומי הוחלט לא לפעול כעת, מאחר ומכון וייצמן החל 

ביוזמה להקמת מרכז לאומי לרפואה מותאמת אישית שבתוכו יהיו ארבע יחידות תפעול שיתנו שירות בתחומים רלוונטיים. המרכז 

מוקם בהשקעה תקציבית גבוהה מאוד וייתן שרות גם למדעני מכון וייצמן וגם לחוקרים מחוצה לו. יש על כן לחכות מספר שנים 

ולראות כיצד נושא זה מתפתח. בנושא הדימות הוחלט להמשיך ולדון כיצד להעצים את הקיים על ידי הקמת מרכזי דימות חדשים. 

הוחלט בינתיים להמליץ עקרונית על הצטרפות לתשתית האירופית  Eurobioimaging לכשייווצרו התנאים המתאימים.

חלק גדול מהמחקרים הביו רפואיים מבוסס על שימוש בחיות מודל. בדרך כלל מדובר בעכברים בעלי אפיון גנטי מסוים, והמחקר 

מנסה לגלות את הקשר בין אפיון זה למנגנון ביולוגי )כגון מחלה מסוימת(. הצעה שנדונה והוחלט להעבירה למפת הדרכים היא 

הקמת מרכז לעכברים מהונדסים גנטית, אשר ישרת מאות קבוצות מחקר ישראליות ויכיל שלושה מרכיבים: מעבדה לייצור זני 

עכברים, בית חיות שיספק רקמות ועכברים לפי הזמנה, וקליניקה שתאפשר עריכת ניסויים תוך שימוש במכשור מגוון, והעזרות 

במומחים מובילים לצורך אבחון אספקטים שונים של הביולוגיה הנצפית.

חיות מודל אחרות הם דגי זברה. במספר מוסדות קיימת יכולת ליצירת דגי זברה מהונדסים, ומעבדה אחת בעיקר מייצרת דגי 

זברה בעלי שינויים גנטיים ומספקת צרכים של כמה עשרות חוקרים ברחבי ישראל - גם כשירות וגם כשיתוף פעולה. לפני הוועדה 

מונחת הצעה להרחיב את הפעילות ולהפכה לתשתית מרכזית, והצעה זו תמשיך להיבחן במהלך 2014.

ההצעה השנייה שעלתה למפת הדרכים היא הקמת מרכז לפנומיקה של צמחים. מרכז זה יספק את צרכיהן של כמה עשרות 

גידול הצמח הייחודית לישראל. הוא אמור  ויעלה את רמת המחקר של סביבת  קבוצות מחקר בתחומי הבוטניקה והחקלאות 

יכולות  נייחת בעלת הנעה רובוטית של צמחים, שמאפשרת למדוד את התפתחותם בתנאים שונים תוך  לכלול תחנת מדידה 

ניתוח ודימות מודרניים. כמו כן תהיה לה מערכת ניידת לאסוף נתונים בתנאי שדה. 

מרכז לעכברים מהונדסים גנטית

בשעה שרוב אמצעי הטיפול הקיימים ברפואה התגלו באקראי, 

המחלות  מנגנוני  להבנת  חדשות  יכולות  הוליד  המדעי  המחקר 

ובנוהלי  תרופות  בפיתוח  מהפכניים  שינויים  עמם  שהביאו 

הטיפולים. יותר ויותר תרופות שניתנות עכשיו לחולים מבוססות 

המסלולים  של  והן  המחלה,  גורמי  של  הן  יותר  טובה  הבנה  על 

יישום  באמצעות  הפתולוגיים.  למצבים  שאחראים  הביולוגיים 

בייחוד   – מודל  חיות  של  גנטית  והנדסה  שימושיות  אנליזות 

ורקמות  תאים  מגיבים  כיצד  לפענח  כיום  אפשר   – עכברים 

לגירויים, ולחקור את הפגמים הגנטיים הגורמים למחלות בבני 

אדם. גישה זו חשפה נתיבים חדשים בחקר הסרטן שתורגמו 

לתרופות חדשות, סיפקה תובנות על התהוות מחלת הסוכרת 

זיהומיות  מחלות  מבינים  אנו  שבה  בדרך  למהפיכה  והביאה 

והפרעות הקשורות בהתנוונות המוח. 

פרוט ההצעות במפת הדרכים
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מתקן מרכזי מופתי המשמש כמאגר לזני עכברים מהונדסים 

גנטית קיים בארצות הברית, וידוע כ”מעבדת ג’קסון” שנוסדה 

תוכנות  זה מספק משאבים מדעיים, שיטות,  ב-1929. מרכז 

ונתונים למדענים ברחבי העולם. המרכז מהנדס זנים שונים 

אותם  ומספק  שלהם  שורות-ייצור  מנהל  עכברים,  של 

למעבדות ולמכוני מחקר שונים. המרכז שומר מגוון של יותר 

מ-7,000 עכברים שזמינים כעכברי הרבעה, עוּרים מוקפאים 

ג’קסון  מעבדת  של  העכברים  במאגר  דנ”א.  של  דגימות  או 

מוחזקות שורות-ייצור של עכברים מוטנטיים - יותר מ-2,500 

טרנסגניים,  עכברים  ו-1,200  גנטית  בהכוונה  שהתקבלו 

המייצגות מודלים של מרבית המחלות בבני אדם. יותר מ-600 

קיימות  כן  כמו  שנה.  בכל  למאגר  מתווספות  שורות-ייצור 

מעבדות לאומיות ואוניברסיטאות בארצות אחרות שעוסקות 

בתחום זה ויכולות ליצר מודלים בעכברים לפי דרישה.

מהונדסים  עכברים  שמספקת  מעבדה  קימת  וייצמן  במכון 

לצריכה מקומית. בישראל קיימות יותר מ-200 קבוצות מחקר 

תמרון  יכולות  לו  שיש  חדש  מרכז  מקיום  נשכרות  שתצאנה 

גנטי של עכברים, שימור ואחזקה של הזנים השונים וקליניקה 

לבצוע ניסויים מורכבים. 

היתרונות שבהקמת מרכז כזה הן: 

יכול  עכברים  זוג  של  מחירו  לחוקר:  עלויות  הורדת  א.  

כזה  שירות  הקמת  עם  דולר.  אלפי  לעשרות  להגיע 

בישראל המחיר  צפוי לרדת באופן משמעותי.

קיצור משך זמן ההמתנה: בהזמנת עכברי רבייה יש  ב.  

חיים  בעלי  הובלת  בנוסף,  ארוכה.  ממתינים  רשימת 

בתקופת  להסתכם  ויכול  רגיש  עניין  היא  הים  בדרך 

הסגר שאורכת חודשים.

ישראלים  מדענים  ארוך:  לטווח  במחקר  תמיכה  ג.  

חסרים  אבל  מחו”ל,  עכברים  להזמין  אמנם  יכולים 

להם מתקנים המאפשרים ניסויים מורכבים ומתקנים 

ניסויים  עריכת  לצורך  גנטי  וחומר  עוברים  לשמירת 

עתידיים. 

פיתוח שיטות וטכנולוגיה חדשניות בתחום: מדענים  ד.  

עכברים  בהנדסת  חדשות  שיטות  לכונן  המעוניינים 

ירוויחו משמעותית מקיומו של מרכז כזה.

https://www.infrafrontier.eu/sites/infrafrontier.eu/files/upload/public/axenic_picture01.jpg  :המקור
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המרכז יכלול שלוש יחידות בעלות תפקוד עצמאי.

במניפולציות  שתעסוק  עכברי,  גנום  להנדוס  מעבדה    .1

ששונו  עכברים  ביצירת  מעכבר,  גזע  תאי  של  גנטיות 

גנטית, ובהקפאה ובהפשרה של גזעים. המעבדה תארח 

חדשות,  טכנולוגיות  שיטמיעו  גנטית  בהנדסה  מומחים 

ומומחים בתמרון עוברי עכברים. במעבדה יהיה כל הציוד 

הדרוש לעבודה בתקן גבוה המקובל בעולם המדעי, כולל 

מיקרוסקופים בעלי רזולוציה גבוהה, טכנולוגיה של תמרון 

המעבדה  זמינות.  דימות  למערכות  מיידית  וגישה  תאים 

של  חדשים  גזעים  בה  לשכן  נרחבת  גידול  חוות  תכיל 

יעיל  לטיפול   IVF-ו מוקפאים  זרעים  וכן תספק  עכברים 

.SFP ותעבוד בתנאי

יחידה לרביית עכברים )בית-חיות(, סגורה בפני חוקרים,    .2

שתספק רקמות לסיווג גנטי ותייצא, לפי בקשה, עכברים 

בעלי אפיון גנטי רצוי לחוקרים בישראל ואולי אף לחו”ל.

בעכברים  מורכבים  ניסויים  לעריכת  שתשמש  קליניקה,    .3

ותכלול טכנולוגיות דימות מתקדמות, מכשירים להערכה 

עכברים,  של  פיזיולוגיה  של  תוצאות  לניתוח  וכלים 

של  והתנהגות  גומלין  יחסי  חומרים,  חילוף  פתולוגיה, 

יכולות  בעלת  תהיה  הקליניקה  מחלות.  וגורם  מאכסן 

בתמרון עכברים )מיקרו-כירורגיה, מעקב אחר קינטיקה 

של תרופות וכד’( ותכלול מערכות משוכללות כגון מיקרו 

PET-CT ומכשיר אקו-דופלר לסריקת לב של עכברים.

פרוט ההצעות במפת הדרכים

בבית  במעבדה,  הפעילויות  על  מומחים  של  פיקוח  נדרש 

מדענים  וטרינרים,  כוללים  אלה  מומחים  ובקליניקה.  החיות 

בחיות  במחקר  המעורבים  קלינאים  ביו-רפואיים,  בתחומים 

מודל, ומומחים בכל התחומים הביולוגיים הרלבנטיים )מיקרו-

ביולוגיה, ביוכימיה, פתולוגיה ודימות(. 

ניהול: עצמאי, או כחלק מבית חיות קיים. הפעילות תתבצע 

תחת הכוונה של ועדה לאומית עם אוריינטציה למתן שרות. 

אחריות דיווח – לגוף מנהל מדעי חיצוני, כולל דיווח כספי.

וסביבה  חיים  בבעלי  לניסויים  פעילה  אתית  ועדה  פיקוח: 

תהיינה  אדם  בבני  מחלות  של  פעילה  ביו-רפואית  מחקרית 

 SPF משולבות ביחידות השונות. בית החיות יפעל תחת תנאי

)ניקיון מגורמי מחלות ייחודיים(. לבית החיות חייב להיות  גיבוי 

ודימות. לקהילה האקדמית  ביוכימית  אנליזה  של פתולוגיה, 

תהיה גישה מלאה ליחידת הקליניקה, וגישה חלקית ליחידת 

ההנדוס הגנטי. בית החיות צריך להיות סגור בפני הקהילה.

את  ליישם  ובכך  בנפרד,  היחידות  שלוש  את  להקים  ניתן 

הקמת המרכז בצורה מודולרית.

עלות הקמת התשתית היא גבוהה ומסווגת לקבוצה ג’.

https://www.infrafrontier.eu/sites/infrafrontier.eu/files/upload/public/slideimage/slide_1.jpg  :המקור
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מרכז לפנומיקה של צמחים

פריצות הדרך במחקרי הביולוגיה המולקולרית שהחלו עם הבנת 

מבנה הגנום מבטיחות הבנה מעמיקה של מדעי החיים. יחד עם 

זאת הם חשפו את הפער בין הגנומיקה לפנומיקה – תיאור כלל 

התכונות של מינים חיים. פער זה הולך ונסגר תודות להתפתחות 

פריצות דרך טכנולוגיות באנליזות של פנוטיפים ובמיוחד בצמחים,  

שכיצורים חסרי תנועה הם מציגים טווח רחב של גמישות ברמות 

של מחזור חיים, התפתחות איברים, מבנה וצורות רבייה התלויים 

בגורמים סביבתיים. המאמצים לאפיין פנום של אורגניזם במטרה 

דורשים  מסוימות  לתכונות  מסוים  גן  של  פעילות  בין  לקשר 

כלים המיועדים למעקב אחר התכונות בסביבה מבוקרת. לשם 

גבוהה,  תפוקה  בעלות  הרסניות  בלתי  טכנולוגיות  נדרשות  כך 

רזולוציה גבוהה, ומלוות ביכולת ניהול נתונים וניתוחם.

מימוש הצורך בטכנולוגיות של פנומיקה סייע בהקמת מרכזים 

למחקרים כאלה הן בבעלי חיים והן בצמחים. מחירן הגבוה של 

של  לפנומיקה  תשתיות  הקמת  הניע  הדרושות  הטכנולוגיות 

אנגליה,  אוסטרליה,  כמו  ארצות,  בכמה  לאומית  ברמה  צמחים 
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לפנומיקה  הראשונות  המערכות  וגרמניה.  צרפת  הולנד, 

תוכננו לחממות או למעבדות לגידול צמחים, והחוקרים 

מצמחים  שהתקבלו  פנוטיפיות  שתוצאות  לדעת  נוכחו 

שגודלו בסביבות מבוקרות אינן משקפות במקרים רבים 

את התוצאות הפנוטיפיות שמתקבלות בתנאי שדה. לכן 

החלו לפתח דרכים לקביעת תכונות של יבולים גם בתנאי 

שדה על ידי טכנולוגיות של חישה מרחוק, מרמת הצמח 

השלם ועד לרמת איברי הצמח. הצורך לחקור פנומיקה 

של צמחים בתנאי שדה באתר מסוים דורש טכנולוגיות 

מתאימות מחד, ומאידך אינו מאפשר שימוש במתקנים 

דומים הקיימים בחוץ לארץ, במטרה לספק מידע הנוגע 

כלומר,  מיועדים.  גיאוגרפיים  באזורים  מסוימים  ליבולים 

נדרשים מתקנים מקומיים לפנומיקה לצורך התפתחות 

צמחים  של  בפנומיקה  מחקרים  וחקלאית.  מדעית 

ואינם  ידניות,  בשיטות  מבוצעים  בישראל  כיום  הנערכים 

כוללים את מגוון המשתנים שניתנים למדידה באמצעות 

טכנולוגיות חדשניות.

תשתית הפנומיקה תכלול ארבעה מרכיבים:

מרכז קבוע לניטור: תחנת ניטור צמחים מפוקחת מחשב- א. 
זיהוי בזמן אמיתי של פרמטרים צמחיים באמצעות חיישנים 

רובוטי  ושינוע  ס”מ(,   1 של  )ברזולוציה  אופטיות  ומערכות 

יבקר את הנעת הצמחים, את פעולת  של צמחים. המחשב 

החיישנים והמערכות האופטיות, את איסוף הנתונים וכן טיפול 

ודישון של כל צמח בנפרד, בהתבסס  בצמחים כמו השקיה 

על משתנים שנמדדים בזמן אמת ותכנון מוקדם.

נתונים,  וניהול  אחסון  נתונים,  של  ממוחשב  איסוף  ב. 
וחומרה(:  )תוכנה  לאנליזה  ותשתית  הדמיה  תהליכי 

מרכיב זה ימוקם באתר של מרכז הניטור הקבוע, אשר יעבד 

הנייחים  החיישנים  באמצעות  שנאספו  הנתונים  את  וינתח 

ובאמצעות מערכת הניטור הניידת המתוארות לעיל.

מתקן לגידול מודרני הקשור למרכז ניטור נייח: מתקן  ג. 
עדכני זה יספק תנאים סביבתיים מבוקרים, כמו טמפרטורה, 

אור ולחות לגידול הצמחים הנתונים לאנליזה פנוטיפית. 

טכנולוגיות ניטור ניידות: החיישנים לצמחים שגדלים  ד. 
על  להיות  אמורים  ס”מ(  כ-1  של  )ברזולציה  בשדה 

התקנים ניידים של חישה מרחוק, צמודי קרקע, ו/או על 

התקנים נמוכי מעוף. נוסף על השירות שיספק מתקן זה 

ולמטפחי  לחוקרים  מאוד  שימושי  יהיה  הוא  לאקדמיה, 

זרעים  מחברות  ממשלתיים,  מחקר  ממוסדות  צמחים 

של  בדיקה  שדורשים  חקלאית  לביוטכנולוגיה  ומחברות 

משתנים בשטח בתנאי שדה.
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הצוות הדרוש להקמה ואחזקה של התשתית לפנומיקה של 

צמחים ולשירות כולל:

חוקר אקדמי בכיר בתפקיד מנהל, במשרה ללא תשלום. 	

חוקר עמית בכיר לאחריות טכנית של הקמת כל התשתית  	

ואחזקתה.

וטכנאי  הקבועה  בתשתית  השירות  לניהול  אחד  טכנאי  	

אחד לתפעול הפנומיקה הניידת במחקרי השדה.

מומחה לביו-אינפורמטיקה וניהול הנתונים וחוקר ביצירת  	

מודלים במחשב.

מהאקדמיה,  מחקר  קבוצות   40-30 כ-  תשרת  זאת  תשתית 

ממשלתיים  מחקר  ממכוני  רבות  קבוצות  עוד  ובנוסף 

ומחברות פרטיות. בסך הכול מוערך כי כ-100 קבוצות מחקר 

מהסקטורים השונים ישתמשו בתשתית זו.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה ג’.
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אנרגיה

הגבוהה את הכשרת מהנדסי האנרגיה  ישראל, הרחיבה מערכת ההשכלה  בחופי  הגז  גילוי מרבצי  לאחר  בתקופה האחרונה, 

הדרושים ואת המחקר במדעי הים. חשוב לציין שמחקרי אנרגיה בעולם שמים את הדגש על כוונים אחרים, ובמיוחד על פתוח 

משאבי אנרגיה חלופיים שיאפשרו ניצול מקורות ברי קיימא לעתיד הרחוק. דוגמא אחת היא אנרגיה סולארית. תשתית מרכזית 

שקיימת בישראל בנושא זה היא המראה לקליטת קרינת השמש )“צלחת סולארית”( בשדה בוקר. פרויקט אחד שהושם על 

מפת הדרכים הוא הקמת מעבדה שתתגבר את יכולות המחקר של הצלחת הסולארית ותשמש את קבוצות המחקר הישראליות 

העוסקות בתחום הפוטו-וולטאי. תשתית נוספת שמופיעה על מפת הדרכים היא מרכז לדלקים חלופיים מבוססי פחמן מימני 

שיענה על הצורך בחקר הניזול של גז טבעי ובמחקר של חומרים עתירי אנרגיה מן החי והצומח.

לקבוצות העוסקות בחקר מצברים יש צרכים שחופפים למדענים אחרים העוסקים במדע החומרים. מדובר במכשור רב שיש 

צורך להחליפו ולהגדילו. מומלץ להרחיב את המסגרת התקציבית של “התכנית לציוד בסיסי מוסדי” בקרן הלאומית למדע על 

מנת לענות על דרישות אלה. גם הקרן המוצעת לציוד מיוחד )ראה המלצת תת הוועדה למדעים פיסיקליים והנדסה( עשויה 

להיות רלבנטית לנושא זה. צורך ייחודי למחקר מצברים הוא קיומם של חדרים יבשים, והוא ימשיך לידון במהלך 2014. נושאים 

נוספים שנמצאים על המדוכה כוללים מעבדות לאבחון חומרים בדלקים ביולוגיים ומרכז לדלקים חלופיים מבוססי חנקן.

מרכז דלקים אלטרנטיביים מבוססי פחמן מימני

רקע: שינויי האקלים והאמרת מחירי הנפט בעשורים האחרונים 

עוררו אתגרים חדשים בפיתוח מקורות אנרגיה חלופיים. בהתחשב 

בגידול האוכלוסייה ובהתאם בגידול המספר כלי הרכב המיוצרים, 

כדי לענות על הצרכים יש צורך בייצור דלקים חלופיים לתחבורה. 

ישנם כמה קריטריונים שישלהביא בחשבון בחיפוש אחר מקורות 

דלק נוספים או חלופיים לדלקים הזמינים עכשיו לתחבורה, והם: 

טבעי  גז  לדלק,  כתחליף  ואחסונה.  יעילותה  האנרגיה,  צפיפות 

הוא מקור אנרגיה נקי יחסית שהשתמשו בו כדלק להובלה מאז 

שנות ה-30 במאה שעברה והשימוש בו עלה ל-1.5% מכלל כלי 

הרכב בעולם. אולם אחד החסרונות המשמעותיים בשימוש בגז 

אנרגיה  צפיפות  להשיג  כדי  מיוחדים.  אחסון  במכלי  הצורך  הוא 

מספקת יש לדחוס את הגז במכלים בלחץ גבוה )250-200 בר( או 

במכלים מיוחדים של גז נוזלי טבעי )LNG( המקורר לטמפרטורה 

 .)-1620C( נמוכה מאוד

יכול לשמש חומר גלם בסינתזה של בנזין סינתטי,  גז טבעי 

 )FTS( תהליך  באמצעות  סיכה  וחומרי  מטוסים  דלק  דיזל, 

גז  הפיכת  בתהליך  מפתח  שלב  זהו   .Fischer-Tropsch

לנוזל )Gas To Liquid=GTL( לצורך המרה של גז סינתטי, 

ביולוגיים  H( או חומרי גלם 
2
( ו-מימן   )CO( פחמן חד-חמצני

לפחמן מימני נוזלי. בגלל המורכבות של חומרי הגלם, יש צורך 

ולחצים  בטמפרטורות  חלקם  מורכבים,  כימיים  בתהליכים 

יעילה.  בצורה  לבנזין  הגלם  חומרי  את  להפוך  כדי  גבוהים 

אולם השקעת ההון ההתחלתית העצומה והתנאים הנוקשים 

הופכים  התהליך,  את  המלווים  ולשלבים   FTS-ל הדרושים 

לכלכליים רק כאשר מחיר הנפט עולה על מחיר הגז הטבעי. 

זה המצב הנוכחי בשוק היום ובתחזיות העתידיות, ולכן כניסת 

הגז הטבעי לשוק הישראלי יוצרת הזדמנות לפיתוח וייצור של 

דלקים סינטטיים ממנו.

פרוט ההצעות במפת הדרכים
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הגדולים  הגז  מאגרי  גילוי  מערכתית:  חשיבות 

לאורך חופי ישראל מעלים צורך לאומי וכן מספקים 

ותשתית  מחקר  בישראל  לפתח  נדירה  הזדמנות 

הנלוות.  והטכנולוגיות   FTS-ל קטן  מידה  בקנה 

בנוסף, פיתוח תשתית ל-GTL יאפשר מחקר ופיתוח 

של  כימית  התמרה  כמו  קשורות,  טכנולוגיות  של 

עתירי  דלק  לתוספי  מביומסה  שנובעות  מולקולות 

אנרגיה.

ברוב  רבות  מעבדות  בתחום:  שוטפת  פעילות 

מחקרים  על  שוקדות  בישראל  האוניברסיטאות 

אלה.פעילות  ובתהליכים  בריאקציות  אקדמיים 

רפאל  כמו  בתעשיות  גם  מתרחשת  דומה  מו”פ 

ותמי. בשל המחיר הגבוה הכרוך בפיתוח טכנולוגיות 

יותר של הרצה בקנה מידה  גדולים  אלה, תהליכים 

רק  מוגבלים  מעבדתי  מידה  בקנה  אפילו  או  קטן 

לכמה חברות הממומנות בעיקר בידי המגזר הפרטי 

בחו”ל.

פרוט ההצעות במפת הדרכים
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 GTL-התשתית המוצעת:  כדי לקדם את נושא ה

דלקים  ייצור  לקראת  ביומסה  של  כימי  ועיבוד 

התשתית   מוצעת  פחמן,  על  מבוססים  נוזליים 

החדשה אשר תכלול את הציוד הבא:

הכנת  גלם,  חומרי  של  לאנליזה  אנליטי  ציוד   .1

של  ואנליזה  ואפיון   ,)catalysts( קטליזטורים 

תוצרי ריאקציה שרלוונטיים לדלקים נוזליים. 

מערכות ריאקטור בקנה מידה מעבדתי מתאים   .2

להרצת תהליכי FTS ושדרוג של ביומסה. 

בקנה  תהליכים  להרצת  )פילוט(  חלוץ  מתקן   .3

של   )Scale-up( גמלון  שתאפשר  קטן  מידה 

תהליכים רלוונטיים שיפותחו בארץ. 

בתשתיות  ולהשתמש  מבוזר  להיות  יכול  המרכז 

קיימות.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה ב׳.
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מתקן למחקר ניצול קרינת השמש

ההסכמה  וגוברת  הולכת  ב-1997  קיוטו  פרוטוקול  מאז  רקע: 

הדו-חמצני  הפחמן  רמת  את  להפחית  בצורך  הבינלאומית 

באטמוספרה, רמה שעולה בקצב של יותר מ-2 חלקים פר מיליון 

בכל שנה - קצב השווה בערך ל-30% מהפליטה השנתית מדלק 

המאובנים  דלק  את  להחליף  הצורך  מתעורר  לפיכך,  מאובנים. 

היא  השמש  אנרגיית  חלופית.  אנרגיה  של  מתחדשים  במקורות 

על  בדגש  לדלק,  חלופי  מקור  למציאת  המחקר  מכיווני  אחת 

יעילות גבוהה של המרה, עלות נמוכה של המערכת ואפשרויות 

המקור: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המרכז הלאומי לאנרגיית השמש ע״ש בן-גוריון, 
in.bgu.ac.il/en/solar/Pages/default.aspx

הקרינה  בתנאי  פעילותם  של  הנתונים  והשוואת  וולטאיים, 

הסולארית לעומת קרינה מלאכותית ולסימולציות. התשתית 

המוצעת היא הרחבת היכולות של BGNSEC על ידי הקמת 

מעבדה לבדיקות של תאי שמש, כולל אמצעים לקישור בין 

על  הכרחי  המוצע  הציוד  חוץ.  לבדיקות  מעבדתיות  בדיקות 

מנת לבחון תאים חדשניים שיציבותם חלשה בכל המערכות 

של  ההיקף  את  להרחיב  מומלץ  כן  כמו  מעבדה.  באותה 

תרמו  המרה  לחקר  אפשרות  גם  ולכלול  הסולארי  המחקר 

את  שכוללת  המחקרית  התשתית  דלק.  ותאי  אלקטרית 

תאי  לאפיון  המעבדה  ותוספת  הקיימים  הריכוז  מתקני  שני 

שמש תהווה תשתית מובילה למחקר באנרגית שמש, ותהיה 

אטרקטיבית עבור מדענים גם מישראל וגם מארצות אחרות. 

 Versa מערכת ,AFM הציוד הדרוש כולל מיקרוסקופ אטומי

Lab, ספקטרומטר ראמאן ועוד.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.

פרוט ההצעות במפת הדרכים

תאים  היא  גבוהה  המרה  של  גבוהה  ליעילות  דוגמה  אגירה. 

פוטו-וולטאים )סולריים( רבי צמתים שהשיגו לאחרונה יעילות 

להגיע  המחקר,  התפתחות  עם  ועשויים,   ,43% של  המרה 

דוגמה  מהווים  האורגניים  הפוטו-וולטאים  התאים  ל-70%. 

מגיעה  שלהם  ההמרה  יעילות  אך  נמוכה  שעלותם  לתאים 

אפשרויות  את  להגדיל  היא  המוצע  המתקן  מטרת  ל-10%. 

המחקר של תאים חדשים.

סולארית.  באנרגיה  מחקר  קבוצות  כעשרים  קיימות  בישראל 

בתנאי  שנערכים  ניסויים  לצורך  כולן  את  שמשמשת  התשתית 

קרינת שמש חזקה היא המעבדה שכוללת את צלחת השמש של 

 .BGNSEC בשם גם  הידועה  בוקר,  בשדה  בן-גוריון  אוניברסיטת 

כמותיים  מחקרים  לאפשר  שתוכננה  ייחודית  תשתית  היא  זו 

בפיזיקה, כימיה וחומרים בתנאי שימוש באור שמש טבעי המרוכז 

לעוצמה של עד 30,000 פעם מזו של יום בהיר בצהריים. 

גבוהה  המרה  ליעילות  מוליכות  סולארי  ריכוז  של  גבוהות  רמות 

רבים  אתגרים  מעוררות  אבל  יותר,  נמוכה  חומרים  ועלות  יותר 

הוא  העיקריים  האתגרים  אחד  והטכנולוגיות.  הבסיסיות  ברמות 

יעילות גבוהה מתנהגים  שרבים מסוגי התאים הסולאריים בעלי 

באופן שונה באור טבעי ובאור מלאכותי – בעיקר בריכוזים קיצוניים 

של אור. על כן יש צורך לבדוק אותם במתקן מרכזי מחוץ לתנאי 

מעבדת מחקר אוניברסיטאית. 

קרינת  באיכות  הקיימת  המעבדה  של  העולמי  ייחודה  למרות 

פוטו- תאים  לבחינת  ציוד  של  בחוסר  לוקה  המעבדה  האור, 

יה
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סביבה

מדעי הסביבה כוללים ארבעה תחומים עיקריים: האטמוספירה וזיהום אוויר, מערכות אקולוגיות קרקעיות, מערכות אקולוגיות 

ימיות ומיים חיים )כולל שאלות זיהום והטיפולים למניעתו והסרתו, המתקת מיים והידרולוגיה(. ההצעות אותן בחנה תת-הוועדה 

היו להקמת תשתיות חסרות בנושאים אלה במטרה לקדם את המדע הישראלי בתחום הסביבה. 

מדעי הים זכו לתמיכה רבה בשנים האחרונות עם הקמת המרכז הימי בחיפה, ורכישת ספינת מחקר ורובוט למחקר תת-ימי. 

הכלים הדרושים למחקר אטמוספרי הם כלי טיס, וחקר הקרקע צריך להתבסס על מכשירי דימות משלו. בישראל לא קיימת כיום 

מערכת תצפית קרקעית ואטמוספרית, וחסרון זה נכון לגבי כל האזור האקולוגי בו אנו שוכנים. תת-הוועדה תעסוק על כן בבחינת 

הצעת תשתית למצפה אזורי שיכלול אמצעים למעקב אחר שינויים במערכת כדור הארץ באזורנו. מערכות התצפית והדימות 

הקשורות במצפה כזה תספקנה נתונים שישמשו את החוקרים הישראלים, ויוכלו לשמש בסיס להרחבת החינוך במדעי הסביבה 

לתלמידים ולמקבלי החלטות. הציוד במצפה יכלול מערכות חישה מרחוק הנישאות על כלי טיס וחיישנים אטמוספריים שונים. 

הצוות שינהל אותו יעמוד בקשר רציף עם המעבדות שמתמחות במושאים אלה ברוב האוניברסיטאות הישראליות.

תת הוועדה הוקמה במועד מאוחר יותר משאר תתי הוועדה והמלצותיה לגבי תשתיות חדשות תשולבנה בדיוני מפת הדרכים 

הבאה.
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מדעי החברה והרוח

דיגיטציה  יכולת  והרוח. בעידן המודרני קיימת  ובדרכי העבודה במדעי החברה  עידן המידע הביא עמו מהפכות רבות בשיטות 

של מסמכים, אחסון מידע בכמויות ענקיות, חיפוש, שחזור ושימור של מידע זה, ושיתופו במרחב הסייבר שחוצה גבולות פיזיים 

קהיר  גניזת  של  הדיגיטציה  מפעל  היא  היהודית  בתרבות  במחקר  לאחרונה  שקמה  מרכזית  לתשתית  יפה  דוגמא  ותרבותיים. 

שמסמכיה פזורים בארכיונים רבים בעולם. בעבר חוקרים היו צריכים לנסוע לארצות שונות ולשהות בספריות מדעיות על מנת 

לבצע מחקר במסמכי גניזת קהיר, ואילו היום ניתנת להם גישה ישירה לרוב המסמכים הללו באתר אינטרנט זמין.

חוקרים במדעי החברה נהנים היום מהאפשרות לשמור סקרי דעת קהל ולעבד אותם גם בהשוואה לשנים קודמות וגם בהשוואה 

 European Social לתרבויות אחרות. אפשרויות אלה תורמות להצלחתם של תשתיות חברתיות אירופיות כדוגמת הסקר החברתי

Survey והסקר של אוכלוסיית הגמלאים Survey of Health, Aging and Retirement in Europe - SHARE. חוקרים ישראליים 

השתתפו בעבר בשני הפרויקטים התשתיתיים הללו, וההמלצה של תת-הוועדה היא למסד את ההשתתפות הישראלית בעתיד 

על מנת להבטיח שאוכלוסית ישראל תיכלל במחקר ההשוואתי האירופי ולהבטיח שהחוקרים הישראליים יהיו שותפים למחקרים 

אלה. 

תת-הוועדה בחנה 21 הצעות שונות והחליטה לתת קדימות לתשתיות שתאפשרנה הנגשת מאגרי מידע לאומיים או רב-לאומיים 

לחוקרים הישראלים, על מנת להרחיב את הבסיס למחקרים כמותיים בכל התחומים של מדעי החברה. מאגרי מידע אלו הכרחיים 

לא רק למחקר בסיסי, אלא גם להתוויית מדיניות בתחומים חברתיים וכלכליים. התשתיות המקומיות הן תשתיות מחקר ייחודיות 

והן הכרחיות לפיתוח נוסף של מחקר בתחום מדעי החברה. תת הוועדה ממליצה לבחון שיתופי פעולה עם גורמים רלוונטיים 

)המוסד לביטוח לאומי, משרדים ממשלתיים וכד’( ולבחון אפשרויות להרחבת פעילות שתמנף ותרחיב את השימוש בתשתיות. 

תשתיות אלה כוללות, פרט לשני הסקרים שהוזכרו לעיל, הקמת מאגר נתונים ישראלי למחקרים במדעי החברה והקמת מערכות 

גישה מרחוק לחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

החשיבות  בשל  זאת  העברית.  ללשון  ההיסטורי  המילון  מפעל  קידום  על  להמליץ  החליטה  הוועדה  תת  הרוח,  מדעי  בתחום 

התשתיתית הרבה שהיא רואה בפיתוח והשלמת מילון מדעי שלם של השפה העברית. בשנה הקרובה תדון תת הוועדה בתשתיות 

מחקר דיגיטליות במדעי הרוח, שתאפשרנה העברת תכנים לקבצים דיגיטליים, פיתוח כלי מחקר דיגיטליים, העמקת רשתות 

מידע ונתונים וטיוב הרישות בין החוקרים. תת הוועדה תבחן את הצרכים והיתרונות הכוללים בהקמה או בשותפות בתשתיות 

האירופית  התשתית  )כגון  בינלאומיות  בתשתיות  שותפות  דרך  או  מקומיות,  תשתיות  הקמת  באמצעות  אם  דיגיטליות  מחקר 

  .)EU-DARIAH

פרוט ההצעות במפת הדרכים
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European Social Survey - חברות בסקר החברתי האירופי

ובערכים של האוכלוסייה חשובים לממשל  ארוכי-טווח בעמדות 

הדמוגרפי  בפרופיל  שינויים  כמו  בדיוק  החברה,  ולהבנת  תקין 

הסקר  תכנית  בבסיס  העומד  הרציונל  זה  בכלכלה.  ומגמות 

החברתי האירופי ואשר מכוון את פעילותו. פרויקט הסקר החברתי 

מתמקד בתמורות ארוכות-טווח במבנה התרבותי והחברתי בתוך 

אירופה ובאזורים סמוכים, בשלושה תחומי ליבה:

אדיקות  כולל  העולם  השקפת   - אנשים  של  ערכיות  נטיות   )1( 

דתית, ערכים חברתיים-פוליטיים, ועמדתם המוסרית.

הלאומית  השייכות  תחושת   - תרבותיות/לאומיות  נטיות   )2( 

רב- וממשל  חיצוניות  קבוצות  כלפי  ורגשותיהם  והתרבותית 

לאומי.

המבנה הבסיסי של החברה - מיקומם החברתי של אנשים,   )3( 

מאפייני  וכן  החברתי,  הריחוק  דרגת  השכלה,  מעמד,  כולל 

רקע בסיסיים כגון גיל, מבנה משק הבית ומגדר.

ומאורגנים  מדינות,  כ-30  ובעוד  בישראל  כיום  נאספים  הנתונים 

שבנורבגיה  בברגן,  הנמצא  בארכיב  משותף  נתונים  בבסיס 

)/http://ess.nsd.uib.no(.  כך נוצר מסד נתונים ענק בינלאומי, 

במדעי  לחוקרים  מחקרית  תשתית  ומהווה  הזמן  עם  הגדל 

בסיס  סטודנטים.  והכשרת  להוראת  חשוב  מקור  וגם  החברה 

הנתונים זמין לכל חוקר וסטודנט ללא תשלום. הוא שימושי לא 

רק לחוקרים אקדמיים אלא גם למקבלי החלטות היכולים לבחון 

את ההתפתחות לאורך זמן של מגוון רחב של תהליכים בהשוואה 

הכוללות  מחקר  עבודות  של  רבות  עשרות  אחרות.  למדינות 

החברתי.  האירופי  הסקר  בסיס  על  פורסמו  מישראל  נתונים 

מאידך,  הסקר.  בתכנון  חשוב  תפקיד  היה  ישראלים  לחוקרים 

חוקרים אירופאים במדעי חברה הדגישו שוב ושוב את החשיבות 

פרספקטיבה  מספקת  שהיא  מאחר  בסקר,  ישראל  הכללת  של 

חוקרים  כמאה  יש  מרכזיים.  חברתיים  תהליכים  לגבי  ייחודית 

ישראליים שמשתמשים או מוצאים עניין עתידי בשימוש בתשתית 

סטודנטים  של  לעבודותיהם  חשוב  בסיס  מהווה  היא  כן  כמו  זו. 

במחקר, בסמינריונים ובקורסים מתודולוגיים.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.

החברתי  הסקר  בפרויקט  ישראל  בהשתתפות  הכרה  ההצעה: 

האירופי  )ESSurvey( כפרויקט תשתית במדעי החברה,  ובקשה 

 European Research and-ב ישראל  של  השתתפותה  למימון 

)Infrastructure Consortium )ERIC שהוקם לאחרונה להמשך 

הפעלת פרויקט מחקרי זה.

הסקר החברתי האירופי )European Social Survey( הינו סקר 

 22 כלל   )2003-2002( הראשון  בסבב  אשר  דו-שנתי  רב-מדינתי 

מדינות.   כ-30  מונה  והיום  ארצות, 

מטרתו הכוללת של הסקר היא ליצור 

ערכים,  עמדות,  על  נתונים  בסיס 

לאורך  בהם  והתמורות  התנהגויות 

זמן, על ידי חזרה על הסקר, מידי שנתיים. הסקר נערך באמצעות 

תשתית  ומהווה  ומעלה,   15 בני  בקרב  פנים”  אל  “פנים  ראיונות 

והן  בסיסי,  עניינם מחקר  חוקרים אשר  עבור  הן  במדעי החברה 

יוזמה של  ומעצבי מדיניות. ESSurvey הוא פרי  עבור ממשלות 

בעידוד הקרן האירופית  ישראל(,  )כולל  באירופה  קבוצת מחקר 

למדע והאיחוד האירופי.  הקרן והאיחוד מימנו עד לאחרונה  את 

הוצאותיו המרכזיות של הסקר כאשר כל מדינה שותפה מממנת 

את ביצוע הסקר המקומי.

עמדות וערכים של האוכלוסייה הינם בעלי משמעות רבה בחברות 

דמוקרטיות. הם משקפים את הדברים בהם האזרחים מאמינים, 

שינויים  שלהם.  העדיפויות  סדרי  ואת  חששותיהם,  רצונותיהם, 
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מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: תקופת  הביניים

נקבע   1953 בשנת  העברית  ללשון  האקדמיה  של  הקמתה  עם 

שעליה ליצור מילון היסטורי שיתעד את גלגוליהן ומשמעיהן של 

תקופה  להקיף  שאמור  לאומי  מפעל  זהו  בעברית.  המילים  כל 

בת כשלושת אלפים ומאתיים שנה - מחיבורי המקרא והכתובות 

ועד העברית החדשה. מטרתו היא לחבר מילון מדעי  העתיקות 

היסטורי מוסמך שישמש את כל החוקרים. 

עיבוד  לצורכי  ייחודיות  מחשב  תוכנות  בפיתוח  מלווה  המפעל 

״מאגרים״  אתר  את  האקדמיה  הקימה  ב-2005  המילון.  חומרי 

והחלה להעלות למרשתת )אינטרנט( את כל החומר של הספרות 

עברית  מילה  לכל  המילוני המצורף  זה, הערך  העתיקה. במאגר 

אתר  משמעות.  והבדלי  זמן(  בניין,  )שורש,  דקדוקי  ניתוח  כולל 

״מאגרים״ משרת חוקרים בארץ ובעולם העוסקים בחקר הלשון 

העברית בפרט ובמדעי היהדות בכלל. 

מפעל המילון ההיסטורי הוא המפעל הגדול ביותר לבניית תשתית 

מחקרית ולניהול מתמיד של מחקר בתחום מדעי היהדות בעולם. 

המילון משמש וישמש חוקרים בארץ ובעולם של הלשון העברית 

חוקרי  כולל  היהדות,  בכל מקצועות מדעי  חוקרים  וכן  ובלשנים, 

ספרות בית שני ומגילות מדבר יהודה, חוקרי 

הקדומה,  והנצרות  התלמודית  הספרות 

המקרא.  ופרשנות  ישראל  מחשבת  חוקרי 

הספרות  חוקרי  את  ישמש  הוא  כן  כמו 

והשירה. כ-20 חוקרים הדגישו את חשיבותו 

תמיכה  והביעו  הפרויקט  של  האקדמית 

עדכון  לפי  המוצע.  הפרויקט  במימון  בכתב 

שנת   בתחילת  העברית  ללשון  האקדמיה 

מפעל  של  החדשה  הגרסה  תעלה   2014

המילון ההיסטורי הנקראת “מאגרים”, גרסה 

זו הכוללת גם את הספרות החדשה )עד היום 

מוצג באתר רק חומר מהספרות העתיקה(, 

גישה חופשית לאתר בלי  בנוסף תתאפשר 

כך   - בתשלום(  היא  הגישה  )היום  תשלום 

בצורה  יגדל  המשתמשים  שמספר  שניתן 

משמעותית.

עד כה נאצרו במאגרי המילון למעלה מעשרים מיליון מילים. רוב 

מקיפה  הראשונה  חטיבות.  לשתי  משתייך  שבמאגרים  החומר 

את כל החיבורים העבריים עד תקופת הגאונים, והשנייה כוללת 

שתי  המדינה.  קום  ועד  ההשכלה  מתקופת  חיבורים  מבחר 

תקופות עדיין לא זכו לייצוג הולם במאגר. הראשונה היא תקופת 

בה  העיסוק  את  לדחות  העדיפו  המפעל  שמקימי  המקרא, 

לשלב מאוחר, מפני שנחקרה יותר מכל תקופה אחרת בתולדות 

העברית. התקופה השנייה, שאליה מתייחסת ההצעה הנוכחית, 

היא תקופת הביניים - ממחצית המאה האחת-עשרה ועד מחצית 

המאה השמונה-עשרה.

מטרת הפרויקט המוצע היא לקדם את עבודת התשתית המדעית 

הביניים  בתקופת  התמקדות  תוך  ההיסטורי  המילון  במפעל 

הנפרשת על פני השנים 1050 עד 1750 לספירה, כדי להציג מאגר 

שלם. הפרויקט ימשך 5 שנים במהלכן מתוכננת התקדמות חסרת 

תקדים בתולדות מפעל המילון שתאפשר לצמצם במהירות את 

הפער הדורש השלמה ולהתחיל בכתיבת המילון.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.

אי -  ִיי / ְוִנתַּ ּוַמתַּ
ֵמֶהן / ֵמֶהם - 

ָלְך... ָלְך / ְלָך... ְלָך - 

ָהָאָדן / ָהָאָדם - 
ְתַחֵּבר ְתַחַּבר / תִּ תִּ

ְתָיֵאׁש -  ִּתְתיֹוַאׁש / תִּ
ִנין -  עֹורֵכי ַהַּדּיָ ִנים / כְּ ַערֵכי ַּדּיָ כְּ

ְהיּו... ִיְהיּו... ִיְהיּו - ּיִ ְהוּו... ְיְהוּו... ְיהּוא / ּוְכׁשֶ ּיִ  ּוְכׁשֶ

ִאין ַזכָּ ַכַצִּדיקים / כְְּ

http://hebrew-academy.huji.ac.il/al_haakademya/Documents/acad-2.pdf :המקור
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מאגר הנתונים הישראלי במדעי החברה

רקע: מחקרים רבים של החברה בישראל מתבססים על מאגרי 
נתונים שנאספו במהלך השנים. ממצאי מחקרים אלו משפיעים 
על מדיניות ציבורית בתחומים כמו כלכלה, חינוך, השכלה, בריאות, 
עוני, פנסיה, ועוד. לכל המחקרים נדרשים אוספי נתונים באיכות 
גבוהה שעברו בדיקות לוגיות ומאורגנים בצורה נוחה המאפשרת 
שימוש חוזר )secondary analysis( למטרות מחקריות מגוונות 
שעשויות להיות שונות מהמטרות המקוריות של אוספי הנתונים. 
הנתונים מאפשרים מחקרי אורך לבדיקת מגמות ושינויים לאורך 
בתחומי  בינלאומית  להשוואה  בסיס  לשמש  ויכולים  השנים 
לאומיים  נתונים  מאגרי  קיימים  בעולם  בישראל.  החברה  מדעי 
מקשרות  אשר  בינלאומיות  שותפויות  וכן  החברה  במדעי  רבים 
ומנגישות את נתוני כל המאגרים לטובת מחקר השוואתי )ארגון 
 CESSDA – המטריה האירופי המאגד תחתיו מאגרי נתונים רבים

הוכר כתשתית מרכזית במפת הדרכים האירופית(. 

נגישים  אינם  מסוים  חוקר  עבור  מופקים  אשר  נתונים  כיום 
חלק  חוזר.  לשימוש  נשמרים  ואינם  אחרים  לחוקרים  תמיד 
באופן  מוצגים  אינם  שונים  ממשלתיים  ממקורות  מהנתונים 
נשמרים  ואינם  חוזר  מחקר  לטובת  בהם  להשתמש  שניתן 
קשים  וחלקם  הזמן,  עם  אובדים  רבים  נתונים  שנים.  לאורך 
להתייעלות  גם  יתרום  הנתונים  מאגר  לניתוח.  להשגה  מאוד 
מבחינת העלויות הכרוכות בתחום, מאחר שנתונים אשר הופקו 
מאגר  של  קיומו  החוזרת.  בהפקתם  צורך  יהיה  ולא  יישמרו 
נתונים ישראלי במדעי החברה ישרת חוקרים רבים בכל תחומי 
האוכלוסיה,  של  אמפירי  מחקר  יעודד  המאגר  החברה.  מדעי 
החברה והכלכלה בישראל. הוא ימריץ חוקרים וגופים ציבוריים 
למשתמשים  אותם  ולפתוח  במאגר  נתוניהם  את  להפקיד 
וכללי  יוצרים  זכויות  על  קפדנית  שמירה  תוך  זה  כל  אחרים. 

הסודיות הסטטיסטית.

פרוט ההצעות במפת הדרכים

הישראלי  הנתונים  מאגר  מטרת  המוצעת:  התשתית  מטרת 

במדעי  המחקר  אפשרויות  את  להעשיר  הינה  החברה  במדעי 

המאגר  ישאף  כך  לצורך  הגבוהה.  איכותו  את  ולהבטיח  החברה 

לרכז קבצי נתונים של סקרים חברתיים הנערכים בישראל, לטייב 

אותם, ולהנגישם לחוקרים ולסטודנטים באקדמיה ומחוץ לה. 

המשימות העיקריות של מאגר הנתונים הן:

החברה  של  וכלכליים  חברתיים  נתונים  רציף  באופן  לרכז   .1

הישראלית ממקורות שונים.

לעבד ולטייב את הנתונים הגולמיים שמתקבלים מן המקורות   .2

להבטיח  מנת  על  החוקרים  לשימוש  מסירתם  לפני  השונים 

איכות נתונים ברמה גבוהה.

ציבור  מכספי  הממומנים  מסקרים  נתונים  ולשמר  לרכז   .3

ולהנגיש את הנתונים לחוקרים.

השגת  בנושאי  לפניות  חוקרים  עבור  מרכזית  כתובת  להוות   .4

נתונים, אשר תתווך בינם ובין משרדי ממשלה, מוסדות רשויות 

וגופים שונים למטרה זו.

להוות גוף מרכזי המבטיח שמירה קפדנית על זכויות יוצרים   .5

וכללי הסודיות הסטטיסטית.

הנתונים הרלבנטיים למאגר והשימוש בהם: המאגר ישמש 

הוא  עתידי.  שימוש  לצורך  שונים  ממקורות  נתונים  המרכז  כגוף 

יכלול נתונים ממחקרים עצמאיים בתחום מדעי החברה, שנערכים 

לרוב במימון של גופים ציבוריים או ממשלתיים. כמו כן, הוא יכיל 

נתונים שנאספו על ידי משרדי ממשלה כגון משרד האוצר, משרד 

הרווחה, משרד החינוך, משרד הפנים ומשרד הקליטה, וכן נתונים 

הארצית  לאומי, משטרה, הרשות  ביטוח  כגון  ציבוריים  ממוסדות 

למדידה והערכה בחינוך )ראמ”ה(, רשות המסים ורשויות ציבוריות 

חופש  חוק  את  להפעיל  ניתן  תנאים  באילו  יבחן  המאגר  נוספות. 

אותם  ולרכז  ציבוריות  מרשויות  נתונים  לקבל  מנת  על  המידע 

לטובת החוקרים והציבור הישראלי כולו.

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  עם  פעולה  ישתף  המאגר 

בלמ”ס  הנערכים  הסקרים  רוב  נתוני  את  יכיל  המאגר  )למ”ס(. 

בצורה המפורטת ביותר האפשרית תחת פקודת הסטטיסטיקה. 

קשרי הגומלין בין מאגר הנתונים הלאומי והלמ”ס יקבעו באמצעות 

המועצה הציבורית לסטטיסטיקה. המאגר ישאף לכך כי הגופים 

המתקצבים יתקינו תקנות המבטיחות כי איסוף הנתונים יתבצע 

בצורה אמינה, כי תיעוד איסוף הנתונים והבדיקות הלוגיות בעיבוד 

לציבור  נגישים  יהיו  הנתונים  מקצועית, וכי  בצורה  יערך  הראשוני 

החוקרים בתום המחקר הממומן.

המגמות  פי  על  ולהתפתח  דינמי  להיות  הנתונים  מאגר  על 

באקדמיה  חוקרים  של  והצרכים  החברה  במדעי  המובילות 

הישראלית. מוצע לכן כי אחת לתקופה תתבצע בחינה לגבי הכיוון 

אליו המאגר צריך להתפתח ואילו מסדי נתונים ראויים להיכלל בו, 

וזאת בשיתוף פעולה עם ועדות פיתוח וחוקרים מהשטח. 

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.
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כתשתית  זה  בפרויקט  ישראל  בהשתתפות  הכרה  ההצעה: 

השתתפותה  המשך  להבטיח  ובקשה  החברה,  במדעי  מרכזית 

 2004 בשנת  לפעול  החל  הפרויקט  זה.  בפרויקט  ישראל  של 

הדרכים  במפת  החברה  במדעי  תשתית  כפרויקט  והואמוגדר 

האירופית ESFRI  והיה לתשתית המחקרית הראשונה המאורגנת 

 European Research(  ERIC המכונה חדשה  משפטית  כישות 

 .)and Infrastructure Consortium

באירופה  והפרישה  הזקנה  הבריאות,  סקר  תיאור 

על  ללמוד  מנת  על  אורך  כמחקר  נוסד  הסקר   :)SHARE(

המגמות הדמוגרפיות המשתנות 

נכון  להיערך  ובמטרה  באירופה 

לאתגר של הזדקנות האוכלוסייה 

למשל:   וסוגיות.  תחומים  במגוון 

האם יהיו מספיק עובדים בעתיד 

להבטחת  ההעברה  תשלומי  מערכת  את  ולקיים  להמשיך  כדי 

מבוגרים  עובדים  יידרשו  האם  הגמלאים,  ציבור  של  הכנסתם 

להמשיך ולהאריך את שנות עבודתם מעבר לגיל הפרישה הנוכחי 

בכדי לקיים את עצמם? האם מידת המוגבלות התפקודית אצל 

ארוכה  תקופה  ותימשך  תתרחב  באוכלוסייה  ביותר  המבוגרים 

דמוגרפי?  שינוי  של  בעידן  המוגבלים  בקשישים  מייטפל  יותר? 

מהו המתכון לזקנה מוצלחת ולרווחה אישית בגיל המבוגר?

נועד להתחקות באמצעות מעקב סדיר אחר התהליכים  הסקר 

הכלכליים, הבריאותיים והחברתיים שמלווים את הזדקנותה של 

הוא   SHARE סקר  ביניהם.  הגומלין  קשרי  ואחר  האוכלוסייה, 

סקר לונגיטודינאלי )לאורך זמן( המאפשר לעקוב אחרי השינויים 

המתרחשים כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה. באופן כללי, מחקר 

אורך הוא כלי ייחודי שהשימוש בו לצורכי מחקר ועיצוב מדיניות 

הולך ומתרחב. 

סקר SHARE האירופי ביצע עד כה ארבעה גלים של איסוף נתונים, 

מתקופת  מידע  נאסף  שבמסגרתו  רטרוספקטיבי  אחד  גל  כולל 

ילדותם של המשיבים על פי זיכרונם. איסוף הנתונים בגל החמישי 

נמצא כעת בעיצומו. ישראל הצטרפה לסקר SHARE בשנת 2005 

והשלימה שני גלי איסוף נתונים. הגל השלישי של איסוף הנתונים 

לגל  במקביל  עתה  מתבצע   SHARE של  הישראלי  במדגם 

מ-2,500  למעלה  כולל  SHARE-ישראל  סקר  באירופה.  החמישי 

חברות בסקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה 

SHARE - Survey of Health, Aging and Retirement in Europe 

הסקר  המגזרים.  מכל  זוגם,  ובני/בנות  ומעלה   50 בני  משיבים 

ורוסית. הגל הראשון כלל  מועבר בשלוש שפות: עברית, ערבית 

 2010–2009 נערך בשנים  למעלה מ-2,500 מרואיינים. הגל השני 

מ-1,800 מהם  מרואיינים, כאשר למעלה  דומה של  וכלל מספר 

כן מהווים מדגם  ועל  גם בגל איסוף הנתונים הראשון  השתתפו 

לונגיטודינאלי. כאמור, הגל השלישי של איסוף הנתונים בישראל 

נמצא בעיצומו, וצפוי להסתיים לקראת סוף 2013. 

לשימושם  זוכה  עלות,  ללא  לחוקרים  המונגש  הנתונים,  בסיס 

גופים  של  מחקר  חטיבות  אקדמיים,  במוסדות  מחקר  גופי  של 

התפרסמו  כה  עד  מתקדמים.  לתארים  וסטודנטים  ממשלתיים, 

מאמרים  של  רב  מספר  הישראלי  המדגם  נתוני  בסיס  על 

ופרקים בכתבי עת מובילים בתחום במגוון תחומי דעת. פרויקט

מרכזית  מחקרית  כתשתית   2011 במרץ  נבחר  SHARE-אירופה 

אירופאית )ERIC( לקביעת מדיניות בעידן של הזדקנות מואצת. 

ממשלת ישראל החליטה אף היא באוקטובר 2012 לפתוח בהליך 

ההצטרפות לארגון SHARE-ERIC. הליך ההצטרפות של ישראל 

נעשה בהובלת המשרד לאזרחים ותיקים, הוקמה ועדת היגוי בין-

משרדית לליווי הפרויקט.

בפיתוח פרויקט SHARE-ישראל, ובהרצת שני גלי איסוף הנתונים 

הבריאות  מכוני  של  לזקנה  הלאומי  המכון  תמכו  הראשונים, 

ותיקים,  )NIH(, המשרד לאזרחים  הלאומיים של ארצות הברית 

המוסד לביטוח לאומי, הקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ולפיתוח 

האירופי.  שלהאיחוד  למו”פ  השביעית  המסגרת  ותכנית   )GIF(

כהן  ולוסיל  ב.י.  מכון  ידי  על  נאספו  הגלים  בשני  המחקר  נתוני 

למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב, ונאספים על ידי מכון 

זה גם בגל הנוכחי. 

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.
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חדרי למ״ס: מערכת גישה מרחוק לחדר המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המרוחקים ממשרדי הלמ”ס בירושלים. המערכת מהווה פרוייקט 

טכנולוגי הכולל תשתית מרכזית במשרדי הלמ”ס ותחנות עבודה 

חדרי  אליה.  שמחוברות  אקדמיים  במוסדות  למ”ס”(  )“חדרי 

שקבעה  מידע  אבטחת  דרישות  פי  על  מאובטחים  יהיו  הלמ”ס 

בנתוני  שוטף  שימוש  תאפשר  מרחוק  הגישה  מערכת  הלמ”ס. 

מונחה  מחקר  או  יישומי   אקדמי - בסיסי,  מחקר  לצרכי  הלמ”ס 

כתשתית  הלמ”ס  נתוני  למאגר  להתייחס  יהיה  ניתן  בכך  מטרה. 

אקדמית ממשית. 

התחומים  מספר  מבחינת  רב  מחקרי  פוטנציאל  יש  זה  לפרויקט 

של  נגישותם  בתשתית.  לשימוש  הפוטנציאלים  החוקרים  והיקף 

רבות  תעזור  עצמם  האקדמיים  המוסדות  מתוך  הלמ”ס  נתוני 

החברה  מדעי  של  מגוונים  בתחומים  הבסיסי  המחקר  לפיתוח 

עבודה  חינוך,  סוציולוגיה,  כלכלה,  כולל  נוספים,  ובתחומים 

סוציאלית, בריאות, מדע המדינה, תקשורת ועוד. בנוסף ביכולתה 

בנתוני  המשתמשים  החוקרים  מאגר  את  להרחיב  התשתית  של 

הלמ”ס ולפתח מחקר יישומי רחב ומגוון, וכן לתרום לממשק בין 

הממשלה  במשרדי  המדיניות  קובעי  לבין  האקדמאית  הקהילה 

תאפשר  שונים  ממאגרים  נתונים  הצלבת  השונים.  בתחומים 

תחומים  בין  לקשרים  המתייחסות  בשאלות  לעסוק  לחוקרים 

להזדקק  מבלי  ובריאות  כלכלה  או  וחינוך  כלכלה  כגון  שונים, 

לעבודה האדמיניסטרטיבית שנדרשה מהם עד עתה.

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.

הרשמי  הגוף  היא  )למ”ס(  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

סטטיסטים  נתונים  של  שוטף  איסוף  על  אמון  אשר  בישראל, 

הדמוגרפיים,  היבטיה  על  ישראל  לאוכלוסיית  המתייחסים 

הלמ”ס  של  הנתונים  מאגרי  השונים.  והכלכליים  החברתיים 

מספקים מידע רב ערך לחוקרים בתחומים רבים במדעי החברה, 

ישנו  שונים.  ממאגרים  פרט  נתוני  מהצלבת  מתקבל  חשוב  וידע 

מאפשרת  אינה  שהלמ”ס  מאחר  הללו  בנתונים  בשימוש  קושי 

מחויבותה  עקב  גבוהה  פירוט  ברמת  פרט  בנתוני  חופשי  שימוש 

נוהל  את  הלמ”ס  קבעה  לפיכך  וסודיות.  פרטיות  על  לשמירה 

גבוהה  פירוט  ברמת  פרט  בנתוני  השימוש  ולפיו  המחקר  חדר 

בכפוף  כיום  בירושלים.  הלמ”ס  משרדי  אל  פיזית  הגעה  מחייב 

המחקר  בחדר  הנוהל, השימוש  ולתנאי  הסטטיסטיקה  לפקודת 

מוגבל לחוקרים ממוסדות אקדמיים ולחוקרים ממוסדות מחקר 

אינם  רבים  חוקרים  בפועל,  מיוחד.  לאישור  הנדרשים  אחרים 

עושים שימוש מספיק בנתוני הלמ”ס ויתכן כי אחת הסיבות לכך 

היא דרישת הלמ”ס לבצע מחקרים אלה אך ורק בחדר המחקר 

הממוקם בירושלים. 

מרחוק,  גישה  מערכת  של  הקמה  היא  המוצעת  התשתית 

הנמצאים  הנתונים  נגישות  את  להעלות  יהיה  ניתן  באמצעותה 

בלמ”ס לחוקרים במוסדות האקדמיים, במיוחד בקרב המוסדות 

פרוט ההצעות במפת הדרכים
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מחשוב

צרכים מחשוביים באקדמיה הישראלית נפתרים לרוב בעזרת צבירי מחשבים )clusters( המנוהלים ברמה יחידתית באוניברסיטה. 

 High  :HPC( בצועים  עתיר  מחשוב  לצרכני  כיום  מאפשרים   )cores( ליבות  אלפי  עד  מאות  בעלי  יחידתיים  מחשוב  מרכזי 

Performance Computing( לבצע את משימותיהם. 

מרכז  בידי  מנוהלת  אליהן  הישראלית  הגישה   .EGI-ו  PRACE הן  בישראל  לאקדמיה  הזמינות  בינלאומיות  מחשוב  תשתיות 

הזקוקים  ישראלים  חוקרים  לפנות  יכולים  היא רשת של מחשבי-על, שאליה   PRACE .)מחב”א( הבין-אוניברסיטאי  החישובים 

לשימוש במשאבים גדולים במיוחד, אבל עליהם לחכות כחצי שנה עד שבקשתם מאושרת. ISRAGRID  הוא פרויקט גריד מנוהל 

במחב”א, שהוקם ביוזמת תל”מ, ומשמש כשער הישראלי ליוזמת הגריד האירופית EGI. קבוצת הפיסיקאים הישראלים שעובדים 

בגלאי אטלס ב-CERN היא הצרכנית העיקרית של מחשוב גריד. שיטת המחשוב המבוזרת הזאת לא צברה פופולריות בקרב 

ענפים אחרים באקדמיה הישראלית.

לצורך  וירטואליות  ליצור סביבות מחשוב  ענן מאפשר  גופים מסחריים. מחשוב  ידי  על  ענן התפתח בשנים האחרונות  ִמחשוב 

בשל  מתעכב  הישראלית  האקדמיה  במסגרת  בה  השימוש  בעולם,  פופולריות  וצוברת  הולכת  זו  ששיטה  אף   .HPC משימות 

כיום, משתמשים המעוניינים בשרותי ענן חייבים לרכוש את השירות מספק חיצוני בעסקה  וִמחשוביים:  מחסומים מנהלתיים 

בנויים לכסות עלויות של שירותי מחשוב חיצוניים. משתמשים אמורים  ישראליים אינם  באמצעות כרטיס אשראי. חוזי מחקר 

להתקין חבילות של תוכנה מדעית משלהם ולהתאים אישית את מערכת הענן לצרכיהם, אולם למשתמשים רבים חסר הידע 

לעשות זאת כראוי. בעיות אחרות כוללות מעבר רישיונות של תוכנות לענן ומציאת פתרונות לטיפול בשמירת נתונים מרובים.

ההבנה הרווחת בקהילות HPC בעולם היא שגם מרכזי מחשוב מקומיים וגם שירותי ענן צריכים להיות זמינים לצרכנים על מנת 

גישה  שתספק  חדשה  יחידה  הדרכים,  מפת  במסגרת  להקים,  מוצע  לפיכך  במשאביהם.  אופטימלי  ושימוש  גמישות  לאפשר 

לשירותי ענן ותהווה מרכז ידע ושירות לחוקרים לגבי השימוש במחשוב ענן ואופטימיזציה שלו. בנוסף עמדה תת-הוועדה על 

מספר בעיות בשרותי האינטרנט ורוחב הפס שלהם והמליצה לוות”ת להכנס למו”מ עם מחב”א והאוניברסיטאות על מנת להביא 

לפתרונן.

יחידת שרות למחשוב ענן 

עקרונות היחידה המוצעת:

היחידה תכרות הסכמי מסגרת עם ספקי שרותי ענן בישראל ובחו״ל בתנאים נוחים. 	

תכרות הסכמי מסגרת עם ספקי שירותי ייעוץ למחשוב ענן שיאפשרו קיום שירותי ייעוץ, אימון, סיוע ופתרון בעיות כולל  	

בעיות אחסון.

תפתח ממשק אינטרנט שדרכו יוכל הצרכן האקדמי לבחור את שרות הענן מתוך רשימת הספקים הללו. 	

תספק תשתית לשירותים אלה ותבטיח קישוריות רציפה למשתמשים באקדמיה הישראלית. 	

תבטיח שרישיונות התוכנות האקדמיות יורחבו לשימוש בשרותי ענן. 	

תשמש כמוקד ידע ותמיכה לשירותי ענן ותספק עזרה לחוקרים המבקשים זאת. 	

תבטיח שלמשתמשים באקדמיה תהיה גמישות מרבית וחופש פעולה בגישה לשירותים אלה.  	

וב
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של  נוחים  מחירים  על  ולתת  לשאת  תוכל  הענן  שירותי  יחידת 

אוכלוסיית  של  הגודל  ביתרון  שימוש  כדי  תוך  מסגרת,  הסכמי 

המשתמשים האקדמים. היא תפתח ִמְמשק שיקל על המחויבות 

העסקית של משתמשים אקדמאים עם ספקי ענן לפי בחירתם. 

שתאפשר  המומחיות  את  לקיומה  הראשונה  בשנה  תפֵתח  היא 

לה לספק עצות ולסייע באחסון, בקישוריות ובעוצמת מחשוב, אך 

תאפשר גם שימוש בשירותי ייעוץ חיצוניים לצרכים אלה. בהסתמך 

על הניסיון שנאגר בידי משתמשי ענן בתחומים אקדמיים שונים, 

תציע היחידה תצורות מחשבים וירטואליות לקהילות שונות של 

ובכך תוכל לסייע למשתמשים חדשים, ותרחיב את  משתמשים 

שירותי הענן בתוך האקדמיה הישראלית.

בין ההשפעות הצפויות של הקמת יחידה כזו:

מאגרי  כמו  בתחומים  שונות  מחקריות  מתודולוגיות  עדכון  	

נתונים ענקיים, גנטיקה, אסטרונומיה ותחומים רבים אחרים 

במדע ובהנדסה. 

צמצום הפער בין שיטות מחשוביות באקדמיה ובתעשייה. 	

שתוף פעולה בין קבוצות שונות שזקוקות לאותה פלטפורמת  	

מחשוב.

פעולה במקביל של קבוצות מחקר על פלטפורמות שונות. 	

התאמה מירבית של מערכות מחשוב לצרכים מדעיים כולל  	

יתירות  וקיום  שונים  להיקפים  התאמה  אישית,  התאמה 

רצויה.

מודל מימון מוצע: הוצאות המחשוב בשיטה המוצעת ימומנו 

בצורה  שיפעל  גבייה  תהליך  לעבד  היחידה  על  החוקר.  ידי  על 

חלקה בכל עת שחוקר פותח דרכה חשבון בענן. המשתמש יחויב 

בתקורה שתשמש, בטווח הארוך, לכסוי הוצאות היחידה החדשה. 

העלויות  עם  בתחרות  לעמוד  צריכה  למשתמש  החיוב  עלות 

ביותר  המתאים  הענן  בשרות  לבחור  יתאפשר  לחוקרים  בשוק. 

לצרכיהם במסגרת היחידה או מחוץ לה. מוצע שהמימון המרכזי 

של היחידה יכוסה על ידי ות”ת במשך השנה הראשונה כדי לסייע 

בשלב הראשוני של הקמת היחידה. אם הכול ילך כשורה, היחידה 

תוכל לשאת את הוצאותיה בעצמה אחרי תקופת ההקמה.

הוצאות  את  לממן  האמצעים  יהיו  שלחוקרים  הוא  שחיוני  מובן 

המחשוב. לפיכך מוצע שהקרן הלאומית למדע תאפשר למקבלי 

ומחוץ  )בתוך  ענן  שירותי  מחשוב  עבור  לשלם  שלה  המענקים 

הוצאות  מענקיהם.  במסגרת  אלה  הוצאות  ולחייב  זו(  ליחידה 

כאלה יכולות להחליף בחלקן רכש של ציוד מחשוב. כדי להגדיל 

למדע  הלאומית  שהקרן  מוצע  ענן,  מחשוב  של  התמריץ  את 

תחלק מענקים לרכישת שירותי ענן דרך היחידה בתקציב שנתי 

הולם בתקופת התנעת פעילותה של היחידה.

אוניברסיטאיות  ניהול  שמערכות  לציין  יש  נוספים:  שימושים 

מסתמכות על משאבים ממוחשבים רבים. מוצע לות”ת לשקול 

את האפשרות לתת ליחידה החדשה להציע פלטפורמות מחשוב 

חלק  לבצע  האוניברסיטאות  לכל  לאפשר  שיוכלו  סטנדרטיות 

הביצוע  יחס  את  להגדיל  ובכך  ענן  שירותי  בעזרת  מתחשיביהם 

לעלות של הצרכים המנהליים. 

עלות התשתית מסווגת לקבוצה א’.
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נספח: חברי תתי הוועדה

תת הוועדה בתחום מדעים פיסיקליים והנדסה א. 
יו״ר -  פרופ׳ שמעון ינקלביץ׳, ביה״ס לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב, יו״ר ועדת ההיגוי לתכנית מרכזי המצוינות  .1

פרופ׳ משה דויטש, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן  .2

פרופ׳ אבישי דקל, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית  .3

פרופ׳ ירון זילברברג, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות, מכון ויצמן למדע  .4

פרופ׳ ישעיהו )אישי( טלמון, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון, חבר ות״ת  .5

תת הוועדה בתחום מדעי החיים והרפואה ב. 
יו״ר – פרופ׳ איתן גלון, המכון לתרפיה גנטית, בי״ח הדסה והאוניברסיטה העברית  .1

פרופ׳ עודד בז׳ה, הפקולטה לביולוגיה, הטכניון  .2

פרופ׳ הלל פרום, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב   .3

פרופ׳ אורלי ריינר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע  .4

ד״ר נועם שומרון, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב  .5

תת הוועדה בתחום אנרגיה  ג. 
יו״ר - פרופ׳ דוד פיימן, המרכז לארגיה סולארית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  .1

פרופ׳ דורון אורבך, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר אילן  .2

פרופ׳ אדוארד באייר, הפקולטה לביוכימיה, מכון ויצמן למדע  .3

פרופ׳ גדעון גרדר, הפקולטה להנדסה כימית, הטכניון  .4

פרופ׳ אבי קריבוס, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל אביב  .5

תת הוועדה בתחום סביבה ד. 
פרופ׳ דן יקיר, הפקולטה לכימיה, מכון ויצמן למדע  .1

פרופ׳ יוחאי כרמל, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הטכניון  .2

תת הוועדה בתחום מדעי החברה והרוח ה. 
יו״ר - פרופ׳ אשר קוריאט, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה  .1

פרופ׳ נח לוין אפשטיין, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב  .2

פרופ׳ יוחנן פרידמן, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית  .3

פרופ׳ אייל קמחי, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית   .4

פרופ׳ יעקב שוייקה, המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן   .5

תת הוועדה בתחום מחשוב ותקשורת ו. 
יו״ר - פרופ׳ אלפרד ברוקשטיין, הפקולטה למדעי המחשב, הטכניון  .1

פרופ׳ דוד הורן, ביה״ס לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב  .2

פרופ׳ חיים וולפסון, הפקולטה למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב  .3

פרופ׳ דוד פלג, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע  .4

פרופ׳ סקוט קירקפטריק, ביה״ס להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית  .5

מר אדוארד אהרונוביץ׳ שימש כיועץ לועדה   .6

עבודת הוועדה וכל תתי הוועדות רוכזה בידי גב׳ נועה בינשטיין מהצוות המקצועי במל״ג/ות״ת. 

פרופ׳ דוד הורן השתתף במרבית ישיבות תתי הוועדה.
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 האקדמיה הצעירהבחסות , דוקטורט -טתכנית מלגות פוס

יש מחסור בפוסט דוקים איכותיים במדעים והנדסה בעוד שאלה מהווים אחוז ניכר  :הצורך

 .מעובדי מעבדות מקבילות בעולם

נראה שהמחסור , עתירות ממון, כיוון שמחסור זה מורגש במעבדות מובילות :סיבות אפשריות

 .נובע בעיקר ממיתוג ישראל בעיני העולם ומהעדר גיוס אקטיבי

למשוך חוקרים איכותיים להשתלב במעבדות המחקר בארץ ולהוות מנוף לשיתופי  :המטרה

דוק -כולים לצאת לפוסטמענה לסטודנטים ישראלים שאינם י :מטרת משנה. פעולה בינלאומיים

 .ל"מלא בחו

תכנית יוקרתית בתמיכת האקדמיה הבכירה ובחסות האקדמיה הצעירה בה יינתנו כמה  :הרעיון

כדי לתרום ליוקרתיות התכנית יוצעו במסגרתה פוסט . עשרות מלגות לפוסט דוקטורט בארץ

בדת החוקר בה המשתלם יבקר חלק מהזמן במע ל"דוקים משותפים עם חוקרים מובילים בחו

המשתתפים ייבחרו על ידי ועדה שתכלול חברי אקדמיה וגורמים (. שייחשב מנחה משני)ל "מחו

 .קריטריונים של מצויינות מדעיתנוספים לפי 

 : ייחודיות

  לצורך קידום התכנית האקדמיה הצעירה תמנף את הקשרים שלה עם אקדמיות צעירות

דרך חברי אקדמיה ותעודד שיתופי פעולה תעודד מועמדים שיגיעו , ל"ובכירות בארץ ובחו

 בין חברי אקדמיה

 ל"אפשרות להשתלמות משותפת עם חוקר מוביל מחו 
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 4102דצמבר 

 לעבודה קליניתמחלקים זמנם בין מחקר הצורך לאומי ברופאים 
 עמדת המועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית בישראל

 
יחד  .בהם גם נושאים הנוגעים במדעי הבריאות, קיים מחקר פורה בתחומים רביםישראל במדינת 
קרי , הרפואיים עצמם במוסדותבשנים האחרונות אנו עדים לירידה במחקר המבוצע , עם זאת

 ותנעלמ ,הרפואית המערכת על המופעל הכלכלי הלחץ עקב. בבתי החולים וברפואת הקהילה
, במוסדות הרפואיים נעלם המחקר, רהית בין. הכנסות עם ותמזוה שאינןפעילויות  מהמערכת
 הידרדרותל עדים אנו מרפאות/מחלקות ניהול על במכרזים. לבוא מאחרות אינן והתוצאות
 רופאלניהול  למכרז ניגש באם ,יוםכ. המועמדים של האקדמית ברמה  מתמדת אך הדרגתית

 . רב שלל כמוצאי עליו עטים, (עם מספר מועט של פרסומים בעיתונות המדעית) מרצה בדרגת

 . במערכת הרפואיתמטרתנו היא לשמר את המחקר 

 ?קלינית ומחקרמדוע יש צורך ברופאים המשלבים עשייה 

  ולהרחיב ידע העתממשיך ללמוד כל  אשר, העוסק במחקר הוא רופא טוב יותררופא 
הוא קשורים בתחום בו המעמיק בנושאים ספציפיים ו מפתח חשיבה ביקורתית, בתחומו

 . מטפל בחולים

 חקר , למשל. קיימים היבטים של מחקר בהם קיימת חשיבות רבה לניסיונו של רופא
שיתוף הפעולה בין . י רופאים"של תרופות וטכנולוגיות חדשות חייב להיעשות ע מןיישו

 ובקהילה חוקרים ממוסדות המחקר לבין רופאים העוסקים במחקר במוסדות הרפואיים
העדרם של רופאים בעלי גישה למחקר . חיוני כדי להוציא את המחקר מן הכוח אל הפועל

 .הפעולה הללו שהנם חיוניים להתקדמותה של הרפואה יקשה על קיום שיתופי

 הבינלאומי של הרפואה הישראלית נשען רבות על הישגיה של האקדמיה  המעמד
רופאים העוסקים במחקר דוגמתם של הפרופסורים הרשקו . הרפואית הישראלית

מחד ושל רופאים קלינאים המקדישים אנרגיות רבות במחקר דוגמת מהטכניון  חנובר 'וצ
 .סוללים את הדרך למעמד המכובד ,מאידך" שיבא"מהמרכז הרפואי  יהודה שינפלד' פרופ

הקשר האישי שיוצרים רופאים שהגיעו למעמד אקדמי בכיר בישראל עם , זאת ועוד
תלמות של רופאים פותח דרך לשיתופי פעולה בינלאומיים ולהש, עמיתיהם בעולם

כל אלו מרחיבים את הידע הרפואי . ישראלים במוסדות מובילים בעולם בתחומים שונים
 . בישראל עצמה ומסייעים למוסדות בישראל לסגור פערים עם מוסדות מקבילים בעולם

 יכשיר בהמשך גם סטודנטים ומתמחים שימשיכו , רופא העוסק במחקר ומכיר בחשיבותו
 . העוסק במחקר יעודד את הרופאים במחלקתו לעסוק במחקרמנהל מחלקה . בדרכו

תקופת מקיימת , האמונה על פי חוק על התמחות הרופאים בישראל, י"המועצה המדעית של הר
תקופה זו . הבסיס מקצועותמרבית ההתמחות בזמן מסגרת מחקר בת חצי שנה לכל מתמחה ב

ולהקדיש לו  במחקר לעסוק יםראשוני כליםלקבל , מאפשרת לרופא המתמחה להיחשף למחקר
התקופה היחידה במהלך הקריירה המקצועית של רופא המוקדשת כולה , למעשה ,זו היא. זמן

 .הנוכחית את המגמה להפוךאך כמובן שאין בכך די בכדי . למחקר
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-יםרופא לקיום יוזמות מקומיותרפואיים  מוסדותקטן של  במספר תופועל שנים מספר מזה
דוגמת ) למערכת גבוההמחקרית  תשואה הניבו ןבשעריה שנכנסו לומא ניכר חלקאשר , יםרחוק

 המחצית ואתעבודה הרפואית ל םמזמנ מחצית יםמקדיש ים אלורופא. "(תלפיות שיבא"פרויקט 
המאפשר להם להמשיך ולתרום לטיפול בחולים , שילוב זה .שנים שלוש למשך למחקר השנייה

רופאים אלו הם . במקביל להתפתחות במחקר הינו מיטבי לאיזון צרכיה של מערכת הבריאות
וזו שתגדל את הדור הבא של והניהולית של מערכת הבריאות הישראלית העתודה המחקרית 

הוא מצומצם מאוד  במתכונת זומוש מי, יחד עם זאת. ופעילות קלינית הרופאים העוסקים במחקר
 .ותלוי ברצונם הטוב של מנהלי בתי חולים בודדים

תתאפשר באמצעות איתור מקורות  יעודית לנושאיעל ידי הקמת קרן  הרעיוןהרחבה של מיסוד ו
כל אחד מן . רופאים 41בה ישתתפו ( פיילוט)אנו מבקשים להתחיל בתכנית בוחן  .נוספים כספיים

. יקדיש מחצית מזמנו למחקר ומחציתו האחרת לעבודה הקלינית, שייבחרו לתוכניתהרופאים 
עלות השכר הבסיסי של רופא מומחה צעיר . תקני רופאים 01-שהמימון הנדרש הינו ל, מכאן
כי , חשוב לציין. בשנה ₪ 0,011,111לכן נידרש לתקציב של ו, בשנה₪  001,111 -על כ תעומד

ריאות כללית הובעה הסכמת הקופה לתמוך בפרויקט במספר תקנים בשיחות עם הנהלת שירותי ב
                                                                                                                 . ממקור אחרכאמור לעיל היה ויימצאו משאבים להפעלה הראשונה של הפיילוט , נוספים מטעמה

 

 ,ד רבבכבו

 

 יורם שפירא' פרופ
 ר המועצה המדעית"יו

 ההסתדרות הרפואית בישראל
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  ”Items for the Infrastructure foundation“ח המעקב בנושא "לדו 9' נספח מס

 

Forward: Purpose of the study 

Rarely, scientific leadership is led by one discovery; mostly it requires sustained efforts which 

must be supported by appropriate infrastructure. In other cases, a highly sophisticated 

infrastructure, like NMR 900 MHz, dual beam FIB, sub-angstrom AFM/STM, high magnetic 

field f-MRI, Helium SEM, or aberration-corrected TEM which costs are in the range of 2-8 

million dollars can help foster the work of a leading individual or a group of scientists in 

certain areas. This laboratory requires also a proper infrastructure, permanent support 

personnel and perhaps auxiliary services (ultra-stable electricity supply, ultra quiet 

environment), which can upgrade the entire facility.  Similarly, research in the social and 

humanitarian studies may require a certain facility which is not supported by the current 

mechanisms, like a supercomputer for a comparative linguistic study, purchase of a unique 

collection of books, etc.  

   

While such laboratories are not rare in Europe, US, South Korea, Japan and other developed 

countries, there is no mechanism in Israel to support such outstanding individuals or group of 

leaders. To make a fair comparison between the situation in Israel and other developed 

countries, like Holland, Sweden, Denmark, Switzerland or even the UK (normalized to GDP 

and population), the ad-hoc committee for follow-up of the national report by the IAS&H is 

requesting to make a comparative study using a list of 20-30 items which will be selected by 

the committee. The Samuel Neaman Institute of the Technion has kindly agreed to carry-out 

this study. It is hoped that such study could be terminated within three months period. This 

report will be used by the committee to publish its first interim report, most probably together 

with other subjects to be discussed during the next general meetings of the committee. 

 

Each item in the list will be represented by one page of text, which will include its importance 

in the advancement of research (including scientific leadership), indication of its availability 

in foreign laboratories, estimated cost, required infrastructure and costs of annual 

maintenance. The 1-page report could identify a single individual or a group of leading 
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scientists in one of the universities who could benefit from such laboratory. An example for 

such an item- Cs-corrected TEM is included in this document. 

Natural and Physical sciences 

 

Prof. Asaph Aharoni, Department of Plant sciences, Weizmann Institute of Science 

contributed two items: 

1. Bruker: LC-SPE-NMR / MS 

NMR and LC-MS are the main analytical technologies used in metabolomics research; 

therefore, it is logical to combine both technologies to one hyphenated system to take 

advantage of the complementary information provided by both technologies - the structural 

resolving power of NMR anf the molecular formula determination power of MS. The mass 

spectrometers, mostly maXis / micrOTOF time-of-flight, and the controlling software are 

completely integrated into the LC-NMR setup. During chromatographic separation the mass 

spectrometer provides the mass spectra of the eluted peaks. Likewise they allow HyStar™ to 

trigger collection of chromatographic peaks into SPE cartridges (LC-SPE™ NMR) based on 

mass chromatograms. The SPE as interface between LC and NMR allows the usage of 

completely non-deuterated solvents during the chromatographic separation, and thus 

simplifies the acquired MS spectra. Sample enrichment through repeated chromatographic 

runs requires highly reliable peak detection. This peak detection is accomplished much easier 

through the use of highly sensitive mass chromatograms, then with UV chromatograms. All 

subunits of the hyphenated system are fully integrated to one software platform, including 

automated sample tracking, acquisition and collection of data and statistical tools for data 

processing. Bruker‘s NMR and ESI-UHR-TOF systems provide accurate data with a wide 

dynamic range and good resolution for the simultaneous analysis of both high- and low- 

abundance metabolites in complex samples. The unique hyphenation of high resolution MS 

and NMR enables rapid biomarker detection and identification by combined statistical 

evaluation of MS and NMR data. An LC-SPE-NMR / MS coupling enables NMR data 

acquisition in low concentrated samples facilitating unknown identification.  

 

Brief description of the system components: 

Agilent 1260 quaternary Chromatography System for LC-(SPE)-NMR(/MS) 
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Bruker/Spark Prospekt2 LC-SPE-NMR Interface 

Bruker NMR MS Interface (BNMI-HP) with Calibration pump 

MS systems –micrOTOF-Q™ III  or TOF HR 

NMR800 or 900 with Cryoprobe 

 

Prices for LC-(SPE)-MS-NMR: 

NMR 800 - ~4.2 M Euro 

NMR 900- ~8.1 M Euro 

 

2. MALDI-FTMS (SolariX) – Bruker 

MALDI-imaging mass spectrometry is an emerging spatially-resolved mass spectrometric 

technique which can obtain spatial distribution of hundreds of molecules in a thin tissue 

section. In MALDI Imaging, a laser scans tissue samples and a full MALDI spectrum is 

recorded at regular intervals. Displaying the intensity of selected mass signals at each 

measurement point generates images that depict distribution and abundance of specific 

compounds within the sample. The MALDI-solariX combines the extreme analytical 

performance of the solariX FTMS (the solariX XR™ system allows for mass resolution 

greater than 10 million) with a robust and highly sensitive MALDI source. The solariX 

MALDI source is based on a dual ion funnel design that includes the combination of MALDI 

and ESI. This unique source is capable of immediate and effortless switching between the two 

ionization methods. The combination of MALDI with the solariX FTMS addresses a need for 

a high performance imaging solution targeted specifically to the tissue distribution of small 

molecule drugs and metabolites, endogenous metabolic spatial profiling, and lipid imaging. 

The solariX MALDI system incorporates a robust solid state 1 kHz laser with advanced optics 

for fast data acquisition of up to 1 pixel/sec and laser spot sizes down to 20 um allowing high 

spatial resolution. Highly effective workflow includes MALDI imaging sample preparation 

with the Bruker ImagePrep(TM) station and data acquisition / image processing with 

FlexImaging(TM) software. By combining molecular imaging with FTMS detection, 

researchers can utilize ultra-high mass resolving power to separate and analyze molecules of 

closely related masses in a truly multiplexed approach - observing all molecular species 

simultaneously. This provides selectivity without compromising sensitivity. Additionally, 
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high mass accuracy (< 1 ppm) provides the requisite specificity for elucidating elemental 

formula for complete confidence in molecular assignment.  

Prices for MALDI-(ESI)-FTMS (including Waters Acquity LC inlet, different MS sources 

and accessories, ImagePrep station and software): 

For 15T magnet (state-of-the-art commercial magnet) - ~ 3M $ 

For 21T magnet (not standard, individual item at that moment) - >10M $ 

 

Prof. Steve Weiner, Department of Structural Biology, Weizmann Institute  

3. Cryo-FIB Serial Surface View 

One of the biggest imaging challenges in biology is to obtain high resolution 3D information 

on relatively large volumes of tissue. This information can provide in 3D the structural 

framework of a cell or even an array of cells (a tissue), and then with the addition of specific 

molecular probes can map the distributions of particular molecules. This information can also 

be related back to in vivo optical imaging in a direct correlative manner with all its powerful 

fluorescent labelled tags. Cryo-FIB Serial Surface View (SSV) will be the link between the in 

vivo world and the high resolution molecular world in biology. The technology is emerging 

right now, and the Weizmann Institute is at the very forefront. 

 

The SSV method (also known as “Slice and View”) was first conceived by Heymann et al in 

2006. Basically, they adapted the FIB dual beam electron microscope to sequentially slice off 

a thin surface layer with the heavy atom beam and then image it with the electron beam. In 

this way a stack of a 1000 or more images that typically has a resolution of 10nm in all 

directions can be obtained for a volume of 10x10x10 microns or more. To date, the method 

involves fixing, staining, and using high pressure substitution to replace the water with a 

polymer. All these steps potentially introduce artifacts. The ideal is to vitrify the tissue 

without any prior preparation and then image the biological components against a background 

of amorphous ice. Zeiss is currently expending a huge effort to achieve this goal, and the first 

concept paper was published in 2013 (Schertel et al 2013). Addadi and Weiner are currently 

working with Schertel and his team to apply the method to sea urchin embryos and the results 

are amazing. Because the imaging contrasts the biological material against water, this opens 
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the way to using heavy atom labelling of antibodies to map the distributions of individual 

molecules in 3D.  

 

This technology will radically change biological imaging. The instrumentation exists, the 

feasibility is demonstrated and what remains to be done is to obtain the considerable 

experience necessary to manipulate specimens and interpret the results. The Weizmann 

Institute has several groups working with traditional SSV and is involved in the all-important 

development of the Cryo-application. A national center with a Zeiss FIB-SEM and a team of 

experienced experts, will put us at the very forefront of this emerging technology. 

 

Heymann, J.A.W., Hayles, M., Gestmann, I., Giannuzzi, L., Lich, B., Subramaniam, S., 2006. 

Site-specific 3D imaging of cells and tissues with a dual beam microscope. J. Struct. Biol. 

165, 63-73. 

Schertel, A., Snaidero, N., Han, H., Ruhwedel, T., Laue, M., Grabenbauer, M and Mobius, W. 

(2013). Cryo FIB-SEM: volume imaging of cellular native structure in native frozen 

specimens. J. Struct. Biol. 184, 355-360.  

 

Prof. Avraham Minsky, Department of Structural Biology, Weizmann Institute 

4. Direct Detection Cameras for Electron Microscopy  

Traditional high performance Electron Microscopy (EM) cameras record electron images 

indirectly. Images are created by first converting incident electrons to light with a scintillator 

and then transferring the light image via lenses or fiber optics to an image sensor, typically a 

Charge Coupled Device (CCD). 

  

The recent introduction of direct detection EM cameras represents a real revolution in EM 

imaging. Specifically designed for electron counting, Direct Detection EM cameras have 

unprecedented sensitivity and Detective Quantum Efficiency (DQE), which are the most 

important factors by which high-resolution EM cameras are judged. Direct Detection cameras 

receive incoming electrons directly to the imaging sensor, and can detect them in several 

modes. Consequently, direct detection eliminates the need for scintillators and fiber optics or 

lenses and therefore greatly reduces PSF (Point Spread Function) and noise. Moreover, direct 
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detection cameras have a highly superior signal to noise ratio relative to traditional EM 

cameras as the signal from the number of electron hole pairs detected from each primary 

electron is large relative to the read noise of the sensor. Yet another advantage of Direct 

Detection is the absence of image artifacts such as distortion, fixed patterns, and gain 

variations associated with scintillators and fiber optics. 

 

The entirely amazing outcomes of the direct detection cameras – in conjunction with high-

resolution EM microscopes - is highlighted by recent studies. An article recently published in 

Science (Amunts et al., V. 343, p. 1485 (2014)), reports the solution of the structure of 

mitochondrial large ribosomal subunit (molecular weight 1.9 MDa) at a resolution of 3.2A, 

using Cryo-TEM equipped with a direct detection camera.  This feat is particularly impressive 

as it clearly demonstrates the facts that atomic resolution of very larges structures can be 

straightforwardly obtained in a method that circumvents the inherent hardles associated with 

X-ray crystallography for complexes: the need to obtain diffracting crystals, the relatively 

large amounts of material required, etc. Notably, direct detection cameras dramatically 

improve the resolution and signal-to-noise of diverse imaging methodologies, including 

single-particle analysis, electron tomography and immunolabeling, and as such can be 

effectively used in manifold research directions. 

 

I would like to indicate that in many discussions I’ve recently conducted with world-leading 

microscopists they all indicated that, along with Cryo-FIB, direct detection cameras represent 

the most important and revolutionary development in high-resolution imaging. Indeed, all 

new microscopes purchased by imaging centers in the Netherlands, Germany, UK, as well as 

the USA, are equipped with direct detection cameras. In my opinion, this technique will 

eventually, and in the very near future, replace X-ray crystallography. 

 

Prof. Lucio Friedman, Department of Chemical Physics, Weizmann Institute 

5.6.7 High resolution (>800 MHz) NMR- regular and solid state andf f-MRI 

In what concerns magnetic resonance, our situation is indeed at a 3rd rate level. The highest 

biomolecular NMR in the country is the Weizmann's 800 MHz machine, installed in 1998 and 

at the level of what many 3rd world countries have (Brazil, Argentina, India etc). Just to give 
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you an idea, the Riken site i've just reviewed in Yokohama (the largest but not the main NMR 

site in japan) has 10 high field NMRs, including three- 900 MHz and five- 800 MHz. Some 

100 machines have been installed at 900 or beyond worldwide, including 950s in Saudi-

Arabia, Brno, Aarhus, Firenze, etc (plus of course the main sites in the USA, Germany, UK 

and France). Two GHz (1000 MHz) machines have been installed, and six 1.2 GHz machines 

have been sold, yet not delivered at this time.  Solid-state NMR-wise we're doing even worse, 

with the "state of the art" being the 600 MHz I got when joining Weizmann (equivalent to 

Amir Gldbourt's 600 MHz at TAU).  And MRI-wise we're doing the worst, with the 3Tesla 

research machines present at Weizmann and HUJI being comparable to thousands of clinical 

scanners distributed world wide. For comparison some 100 research-oriented scanners are 

present worldwide at fields ≥7 Tesla.  Needless to say, any backing i/we can get to leave the 

20th century and step into the 21st, would be most welcome 

 

Prof. Yuval Golan, Department of Materials Engineering and Head of the BGU 

Nanocenter, Ben-Gurion University 

8. Aberration-corrected (probe) transmission electron microscopy lab at Ben-Gurion 

University of the Negev 

In the last decade, a revolution of electron microscopy has provoked the ability to revisit some 

of the most interesting questions in materials science and chemistry with new results and 

insights. The unprecedented spatial resolution in imaging and energy resolution in 

spectroscopy promoted the transmission electron microscope into a versatile tool, a complete 

experimental set-up with a multitude of techniques and usages.   

 

In recent years, the development of new hardware components has enabled the control of 

spherical aberration (designated Cs) and in the near future also the chromatic aberration (Cc-

corrected) important for low-voltage TEM work. The impact of aberration-corrected electron 

microscopy was recognized by the award of the 2011 Wolf Prize to Haider, Rose and Urban, 

“For their development of aberration-corrected electron microscopy, allowing the observation 

of individual atoms with pico-meter precision, thus revolutionizing materials science”. The 

strong link between electron microscopy and materials chemistry was even further 

emphasized by the recent Noble Laureate Prof. Dan Shechtman. 
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Due to the combination of atomic resolution and analytical tools, aberration corrected (probe) 

TEM is ideally suited for the characterization of interfaces in bulk materials, thin films or 

nanoparticles. The combination of high-angle annular dark-field imaging with spectroscopy 

(namely EELS and EDS), allows the determination of the composition, crystallographic 

structure, and chemical bonding of various interfaces. The structure-properties relationship 

facilitates rational design of functional interfaces for applications as well as fundamental 

knowledge about the physics and chemistry of the investigated systems. Furthermore, 3D 

characterization of materials at the atomic level is now possible by electron tomography. 

 

In addition, the Cs-corrected instrument, proposed here, will allow expanding the possible 

research areas to nano-magnetism (by the Lorenz mode) and spin-electronics (due to the 

improvement in the beam characteristics combined with the high energy resolution and 

reduced aberrations of the EEL spectrometer. Important, cutting edge questions may be 

solved by structural analysis: nano-diffraction, CBED and 3D reciprocal lattice 

reconstruction.   

 

In Israel there is one such almost 10-years old microscope in the Technion. Since then many 

universities in developed countries have purchased and installed such TEM. Furthermore, the 

pace of development in this field is breathtaking, with recent demonstration of chemical 

identification of a single atom in the lattice. A large number of faculty members at Ben-

Gurion University focus on high resolution electron microscopy as a tool to study various 

fields. An ultra-quiet and mechanically stable foundation is needed in this case, as well as 

very reliable and stable electricity, high-quality cooling water, etc. Price tag could be in the 

range of 3-8 million dollars, varying with the (many) options. 

 

Prof. Mordechai Heiblum, Department of Condnsed Matter Physics, Weizmann Institute 

9. Molecular Beam Epitaxy 

It is fair to say that the molecular beam epitaxy (MBE) technique revolutionized the 

semiconductor field and in particular in the scientific arena. This, far from equilibrium growth 

technique, allowed a construction of artificial structures, with atomically abrupt and flat 
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interfaces, which do not exist in nature. What one could only draw on paper as a desired 

energy band diagram can now be realized with the greatest precision in the laboratory, 

constricting the world to two and one dimensions with atomic-like confinement that leads to 

energy quantization. Tunnel barriers, quantum wells, resonant tunnelling devices, 

superlattices and alike became ubiquitous structures. Materials with different lattice constants 

were lured, via different kinds of growth techniques, to condense epitaxially on top of each 

other with a minimum number of defects, thus giving rise to a large variety of 

heterostructures. In extremely pure grown materials, electrons are found to zip along many 

microns without observable scattering events, exhibiting, e.g. quantum interference, which 

was thought before being observed only in the molecular, atomic and subatomic scales. Other 

effects, such as the quantum Hall effect (QHE), deeply rooted in the quantum regime of 

highly interacting electrons in two dimensions, were discovered unexpectedly. The rich world 

of mesoscopic physics emerged, spilling over to a vast number of applications. Commercial 

field effect transistors are routinely grown now by MBE, with high-mobility electrons 

confined to two dimensions below the surface of the structure. In addition, numerous 

optoelectronic devices, such as quantum well lasers with increased efficiency and improved 

wave-guiding due to confinement, have been developed. 

 

Israel is far behind the rest of the world in this field, with most universities (except for 

Weizmann Institute and an MOMBE system in the Technion) without such capability. With 

most of the proposals to grow artificial materials by condensing monolayers of different 

materials one on top of the other, we may be left behind in the future. 

 

10. Electron Beam Writing System 

Entering the nano-world necessitates new fabrication techniques; being is via chemical means 

or advanced E-beam lithography. The electron microscope, in its ‘writing’ version is one of 

the most versatile tools for this task. Most research institutes are employing a modified 

Scanning Electron Microscope (SEM) to ‘write’ relatively simple structures, void of multi-

layer and stringent cross - alignment between different levels of writing. Only the Weizmann 

Institute possesses a professional E-Beam writer that allows extremely small features (~4nm) 

and level – to - level alignment of 15nm. Such system, with an automatic loader, allows 
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fabricating challenging structures for research and the industry. The country should have at 

least another modern E-Beam system serving multiple users. 

 

11. Biomedical  super-resolution imaging 

Prof. Michal Neeman and Benny Geiger, Biology/Biochemsitry, WIS 

Israeli Biomaging Infrastructure Network 

In this document we will outline specific stages in the establishment of an Israeli network for 

biomedical imaging.  The need for advanced imaging infrastructure in Israel was discussed in 

previous documents submitted to the committee and to the PBS, and the general urgent need 

for such facilities was presented in great detail in different programmatic papers developed by 

the Euro Bioimaging initiative, in which Israel took an active role in recent years. We will, 

therefore, not dwell on the general need for and importance of such facilities in modern 

biological research, and on the special situation in Israel, where the investment in bioimaging 

was, and still is lagging behind major research centers in The USA and Europe. Here, we will 

address the following issues: 

 

1. The overall scope and organization of the proposed Israeli network of bioimaging 

infrastructure 

 

2. The mode of operation of the central and peripheral facilities (“nodes”), 

established in the framework of the Israeli network 

 

3. A plan for the launching of Stage 1 in the establishment of the Israeli Bioimaging 

Network 

 

4. The interactions between the Israeli Bioimaging network and the Euro 

Bioimaging initiative.  
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The overall scope and organization of the proposed Israeli Network of Bioimaging 

infrastructure 

 

The mission of the Israeli Bioimaging Network is to provide to the Israeli biomedical 

research community an affordable access to advanced bioimaging infrastructure, with a 

wide resolution capabilities – from the molecular to whole body range, and diverse 

imaging technologies, as outlined in the recent surveys of the Euro-Booming project 

(http://www.eurobioimaging.eu). To be specific, these include a wide range of optical and 

electron microscopy systems, different tools for whole body imaging, and a range of 

correlative imaging approaches, enabling examination of the same specimen with different 

imaging tools. In addition to the specific imaging tools, these imaging facilities will offer 

strong and professional support in image analysis, either providing access to a wide range 

of commercial image analysis software packages or to experts that can tailor the suitable 

image analysis solutions to the users.  

All the imaging facilities established or financed in the framework of this initiative will 

provide wide and equal access to the entire Israeli research community. Naturally, the 

scope of the current bioimaging technologies is extremely wide, with cost estimates of 

well over mNIS 50. We offer here to include the bioimaging project in the Israeli 

infrastructure roadmap, and launch, now, the first phase of the infrastructure 

development, at a funding level in the range of mNIS 15 (see below). 

 

 

The mode of operation of the central and peripheral facilities, established in the 

framework of the Israeli Bioimaging Network  

 

The Israeli network will consist of one or more “central facilities” offering access to a 

broad range of technologies, as well as “peripheral nodes”, offering access to unique 

technologies present in specific institution, as well as special expertise in using the 

respective imaging systems. The cost of the instrumentation and software will be covered 

by the infrastructure initiative of the PBC, and matching provided by the hosting 

institution. The level of Institutional matching and “in kind” support will be determined 
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later. It is also understood that facilities that will be recognized as “Euro-Bioimaging 

nodes will also provide broad access to European users, and in return, Israeli researchers 

will be able to use Euro-Bioimaging nodes throughout Europe. The direct cost of the 

services provided by the facilities will be charged to the individual users, and it is highly 

recommended to further support the use of the facility by special subsidies, enabling a 

broad range of potential users to actually use the facilities (the need to subsidize the 

charges of use of national infrastructure services, is rather general, and applies to a 

broad range of existing and future infrastructure nodes.  

 

  

A plan for the launching of Stage 1 in the establishment of the Israeli Bioimaging 

network 

 

The proposal outlined herein, focuses on whole body preclinical-imaging technologies and 

microscopy-based infrastructure that are of great importance for biomedical research, and 

are either absent or largely unavailable to the Israeli researchers. It should be clear that it 

covers only a fraction of the needs, and further development of the facilities and/or the 

establishment of new ones, will need to be considered in the next few years. In the table 

below the equipment that we propose to include in Stage 1 of the Israeli Bioimaging 

Network project. 

The cost of operation should include 5-6 FTE (highly qualified PhD level staff scientists) 

including 2 support staff for microscopy, 2 for the whole body imaging and 1-2 people 

supporting image processing. The cost estimate is of approximately 300,000 USD per 

year). 
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EQUIPMENT POSSIBLE 

PRODUCER/S 

SCIENTIFIC 

APPLICATION 

CURRENT 

AVAILABILITY 

COST (x1000$) 

PET/SPECT/CT Many vendors Cardiac, cancer 

etc. 

 Availability of 

preclinical PET is 

minimal- one 

system in Israel 

1,200.00 

MRI Biospec 11.7T Bruker, Agilent High field 

preclinical MRI 

None 3,000.00 

Multispectral 

Optoacoustic 

tomography 

iThera Medical high resolution, 

deep penetration 

imaging of 

endogenous and 

exogenous light 

absorbing 

molecules 

None 500.00 

Magnetic Particle 

Imaging 

Bruker/Philips direct detection of 

iron oxide 

nanoparticles 

None 2,500.00 

Optical Coherence 

Tomography 

many blood vessels on 

surfaces 

None 200.00 

High resolution CT XRADIA High resolution 

imaging of 

specimens 

Overbooked 1,500.00 

2 channel 

endoscopy 

cell vizio Endoscopic 

fluorescence 

imaging 

None, we have 

only a single 

channel system 

200.00 

Multiphoton 

Microscope 

Zeiss  3D examination 

of thick specimens 

ex vivo and in 

vivo 

 Limited number 

of systems, mostly 

in individual labs 

1,000.00 

Live cell imaging 

unit (x5 units) 

Olympus/ Leica  Long-term 

followup of 

cultured cells 

 Systems are 

available, yet thr 

demand is high 

1,200.00 

Light Sheet 

microscope 

Zeiss  Fast 3D recording 

of tissue 

architecture 

None 700.00 
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Biophysical 

imaging (FRAP, 

FRET, FCS etc) 

Olympus Dedicated systems 

for measurement 

of biophysical 

measurements 

 Limited access 

and high demand 

450.00 

CARS  Leica  Enables Raman 

spectroscopy work  

 None  1,000.00 

   TOTAL 13,450.00 

 

_____________________________________________ 

Submitted by: 

Profs. Michal Neeman and Benny Geiger 

30.10.2013 
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Humanities 

 

 חוה טורניאנסקי' ופרופ יוחנן פרידמן' פרופ -הקדמה

 ודומים הם איׁשיים המחקרים מן חלק. רוח במדעי מחקר במפעלי נרחבת תמיכה יׁש אירופה בארצות

 תחום את המהווים תׁשתית מפעלי הם אחר חלק. למדע הלאומית הקרן יד על הממומנים לאלה

לצדם  ׁשיׁש באלה להתמקד ראוי באירופה הנתמכים הרבים המפעלים מכל. הוועדה ׁשל פעילותה

. האלה המפעלים מימון ׁשל וההיקף האופן על מוׂשג לקבל היא הכוונה. בארץ הׁשוואה בני מפעלים

 המפעלים על מידע לאסוף צורך יהיה הסופי ח“ובדו מלאה אינה בארץ המחקר מפעלי ׁשל הרׁשימה

  .שאינם נכללים בסקירה הקצרה והמקדמית שלפנינו

 האימפריה בׁשטחי הלטיניות הכתובות כל ופרסום איסוף ׁשל טווח ארוכת תכנית קיימת גרמניהב ..

 הנהגתו תחת  1853את פעילותו בׁשנת החל המפעל.  (Corpus Inscriptionum Latinarum).הרומית 

 התכנית. כתובות  180,000הכוללים חלקים 37ב־ כרכים  17פורסמו עתה עד. מומסן תיאודור ׁשל

 .ברלין ומדינת הגרמנית הפדרלית הממׁשלה ידי במשותף על Akademienprogramבמסגר  ממומנת

 על פרטים לראות ניתן. לׁשנה אירו  528,000הוא עובדים ׁשיׁשה המעסיק המפעל ׁשל הׁשנתי התקציב

 . http://cil.bbaw.de/cil_en/index_en.html  באתר המפעל

 :בארץ מפעלים מקבילים

ׁשרון  מׁשה בהנהלת( Corpus Inscriptionum Arabicarum Palaestinae) הערביות  הכתובות מפעל ●

  .(ח הנוכחי"ברשימת מפעלי  התשתית במדעי הרוח בדו 0' מס) מן האוניברסיטה העברית

ברשימת מפעלי  התשתית  0' מס)) צפריר מן האוניברסיטה העברית של יורם האונומסטיקון מפעל ●

 .(ח הנוכחי"במדעי הרוח בדו

הנהלת חנה כותן מן האוניברסיטה ב, י"המפעל הרב לשוני של כתובות התקופה ההלניסטית בא ●

   Corpus Inscriptionum Iudaea/Palestinae (CIIP). )מאוניברסיטת קלן  Werner Eck -העברית ו

ויש לו תקציב מתמשך של  6222-2336עבור השנים   GIF-מרקים גרמניים מה 023,333המפעל קיבל 

 (.ח הנוכחי"ברשימת מפעלי התשתית במדעי הרוח בדו 2' מס) .2332-2365אירו לשנים  2,033,333

. .Medieval Latin Dictionary  בווריה ומדינת הגרמנית הפדרלית הממׁשלה ׁשל מׁשותף מפעל הוא .

 נוספים פרטים. הממׁשלות ׁשתי בין בׁשווה ׁשווה המתחלקים לׁשנה אירו  845,000 הוא הׁשנתי התקציב

  http://www.badw.de/forschung/spr/k_24_mlw/index.html –ב לראות ניתן המפעל על

 :בארץ מקבילים מפעלים

 –האקדמיה ללשון העברית . העברית ללׁשון האקדמיה ׁשל העברית הלׁשון ׁשל ההיסטורי המילון ●

ברשימת  6' מס) The academy of the Hebrew Languageנשיא האקדמיה  -אשר-משה בר' פרופ

 .(ח הנוכחי"הרוח בדומפעלי התשתית במדעי 
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ברשימת מפעלי  2' מס) מילסון מן האוניברסיטה העברית מנחם' פרופ ׁשל עברי–הערבי המילון ●

  (.ח הנוכחי"התשתית במדעי הרוח בדו

 Paratexts of the Bible. Analysis and Edition of the Greek Textual Transmissionהמפעל .  3

מליון אירו  2.2-האיחוד האירופי באוניבריסטת באזל על ידי ממומן ב

 /http://www.paratexbib.eu].]ערך

●   
 The( ובהיקף נרחב לאין ערוך)במידה מסוימת ( האוניברסיטה העברית -מיכל סגל' פרופ)  מקביל לו בארץ

Hebrew University Bible Project    (HUBP)- ח זה"ברשימת מפעלי התשתית במדעי הרוח בדו 1' מס ,

להעמיד מהדורה מתועדת מלאה של הטקסט העברי של המקרא הנסמכת על מגוון נוסחיו החל  השואף

ירמיהו , עד עתה פורסמו ספרי ישעיהו .6222ונציה , בכתר ארם צובה ועד דפוס ראשון של מקראות גדולות

, ₪ 602,333: הקרן הלאומית למדע[: כולל תקורה]מימון לשנה .  ]2362-עשר יופיע ב-כרך התרי. ויחזקאל

 [.₪ 03,333: מקורות פרטיים שונים, ₪ 603,333: קרן מזרע

 

 מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית באקדמיה ללשון העברית .1

 האוניברסיטה העברית בירושלים, נשיא האקדמיה ללשון העברית, אשר-משה בר' פרופ

. למעלה משלושת אלפים שנהמפעל המילון מתעד את מה שנכתב בלשון העברית לכל תקופותיה במשך 

ובתקופות שלאחר מכן . מתועד כל מה שנכתב( לספירה 6323 –ס "לפה 6633/6333)בתקופה הקלאסית 

נתעד במיוחד את מה שכתבו אישים שהשפיעו על ; יתועדו מדגמים מקיפים 2362ועד  6323החל בשנת 

, מנדלי מוכר ספרים, וסף קארורבי י, ם"רמב, י"כגון רש, תולדות העברית ועל כותביה במשך הדורות

 .ביאליק ועוד

 .(יד של המחבר-כתב)התיעוד נעשה בכל טקסט על פי העד הנאמן ביותר בכל מקום שאין לנו אוטוגרף 

ניתוח דקדוקי , הכנת מהדורה של החיבור, חוקרים-התיעוד כולל קריאה של כל חיבור בידי שלושה עובדים

השלב הבא הוא כתיבת המילון . ת הכוללת את כל הטקסטיםמלא שלו והעברה לקונקורדנציה דיגיטלי

  .בזה התחלנו לפני שנים אחדות וכבר נכתבו מאות ערכים. עצמו

 26.0חוקרים בעלי תואר מוסמך ובעלי תואר דוקטור בהיקף -עובדים 20במפעל המילון מועסקים כיום 

 .משרות בלבד

 03-23שלם עבודת התשתית הזאת רק בעוד תו, בקצב הנעשה היום בהיקף העובדים העומדים לרשותנו

 62שנים שיאפשרו לנו תוספת של  2בשנה במשך ₪ שני מיליון )אם נצליח לקבל תמיכה כספית ראויה . שנה

ואז יתפנו עובדים . שנים 63-2נהיה מסוגלים להשלים את רוב התיעוד והניתוח הדקדוקי בתוך ( משרות

 .תיבת המהדורה הראשונה של המילוןלקידום כ –במיוחד המוכשרים שבהם  –רבים 

 

 :הערה

 2333-כתבו למעלה מ –לרבות מלומדים לא יהודים  –לפי הידיעות שבידינו מלומדים בארץ ובחוץ לארץ 

בתרבות , בהיסטוריה, במחשבת ישראל, בהלכה, במדרש, בתלמוד, במקרא, בספרות, עבודות מחקר בלשון
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ים לרשותם במאגרים של המילון ההיסטורי של האקדמיה על פי החומרים העומד, העממית ועוד תחומים

 .ללשון

 :מימון

 כולל תקורה, ח"ש 602,333: הקרן הלאומית למדע

 כולל תקורה, ח"ש 603,333: קרן מזרע

 כולל תקורה, ח"ש 03,333: מקורות פרטיים

 ח לשנה"ש 032,333: הכול-סך

 

 במפעל עובדים חמישה אנשים

 מר דוד קנול, שירה גולני' גב, מר שרגאי אסיף, וייסרט דוד' פרופ, מיכאל סיגל' פרופ

 

 

 

 

 

2.  

 האוניברסיאה העברית בירושלים 

 הפקולטה למדעי הרוח

 עברי המקוון -מפעל המילון הערבי

 עברי-ראש מפעל המילון הערבי, מנחם מילסון' פרופ: מאת

 

 עברי המקוון -מפעל המילון הערבי: הנדון

 

עברי המקוון -אני מתכבד להציג בפני הוועדה לתשתיות לאומיות במדעי הרוח את מפעל המילון הערבי

בקשתי היא שהוועדה שאתה עומד בראשה תראה את המילון . המתנהל באוניברסיטה העברית בירושלים

 כתשתית מחקר במדעי הרוח ותמצא אותו ראוי למימון, המצוי בשלב מתקדם של הקמה, עברי-הערבי

 . מטעם המועצה להשכלה גבוהה

תרבות , מילון ערבי הוא בסיס הכרחי לא רק למחקר בלשון הערבית וספרותה אלא בתחומים נוספים כגון

שירת , הלשון העברית, בלשנות שמית, תולדות המזרח התיכון בימי הביניים ובעת החדשה, האסלאם

 .פילוסופיה יהודית בימי הביניים ועוד, ספרד

אך דומני שאינני פטור מלתאר בקיצור , פרט את הצורך החיוני במילון בכל מחקר במדעי הרוחאני פטור מל

אין מילון מקיף . מצב המקנה חשיבות יתרה ומיוחדת למפעל שלנו, נמרץ את מצב המילונות הערבית כיום

רביים אמנם אפשר לפנות למילונים הע. ומהימן של הערבית בת זמננו לרשות החוקר הזקוק למילון כזה

וכן לנסות להיעזר במילונים אחדים שראו אור בעשרות השנים  60 -או מהמאה ה 60 -מהמאה ה

 . אך ברור שזאת איננה תשתית מתאימה למחקר עכשוי, האחרונות
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ראה אור  –עברי ששימש את החוקרים בישראל במשך עשרות שנים -המילון הערבי –שנער -מילון איילון

שיצא לאור בשנת , עברי של אברהם שרוני-המילון הערבי, מילון אחר. לא תוקןומאז לא עודכן ו 6205בשנת 

, אין זה ראוי שאמנה כאן את מעלותיהם או חסרונותיהם של שני המילונים הללו. אף הוא התיישן, 6205

גם בערבית עצמה אין מילון ערבי . אך ברור ששניהם כאחד אינם יכולים לענות על צרכי המחקר כיום

שימש במשך למעלה ממאה שנה כמילון השימושי הסטנדרטי ( 6230, ביירות)ד 'מילון ַאְלֻמְנג  . אוימודרני ר

ערבי מודרני יצא לאור -מילון ערבי. אך די בתאריך של הוצאתו לאור להבהיר את מגבלותיו, המוסמך

ה אלערביה 'אללע ד פי'ַאְלֻמְנג  "המילון . ומאז לא עודכן 6213מטעם האקדמיה ללשון הערבית בקהיר בשנת 

אינו עונה על , 2330שראה אור בביירות בשנת (  ד לשפה הערבית בת זמננו'ַאְלֻמְנג  , כלומר" )אלמעאצרה

, חסרונו העיקרי של המילון הזה הוא שאינו מבוסס על טקסטים אלא. ד נועד לעורר'הציפיות שהשם ַאְלֻמְנג  

שנחשב למילון המודרני , אנגלי של ווהר-ערביהמילון ה. על מילונים קיימים, כעדות מחבריו בהקדמה

. 6252ראתה אור בשנת ( הרביעית)מהדורתו האחרונה : אף הוא מיושן, המקיף והטוב ביותר הקיים בשוק

שמקביליהם , דיגיטציה וכיוצא בהם מונחים רבים מאוד, גלובליזציה, פמיניזם, אֵחרּות: מונחים כגון

 .  לא נמצאים במילון ווהר, בערבית רווחים כיום בתקשורת הערבית

עברי ביוזמה של המכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה העברית -ראשיתו של פרויקט המילון הערבי

השלב הראשון היה . שנער ולהעלותו כמילון דיגיטאלי ברשת האינטרנט-בירושלים לעדכן את מילון איילון

לאחר שהושלם השלב . פס למערכת הדיגיטליתבניית תוכנה מתאימה למילון והזנת תוכן המילון המוד

החלה מלאכת התיקון והעדכון ואז התברר לעושים במלאכה שמן ההכרח לחבר מילון חדש שיענה על , הזה

 . צורכי המשתמשים כיום

פתחנו את המילון , ואף על פי שעוד לא נשלמה, מלאכת חיבור המילון החדש נמשכת כבר מספר שנים

המילון הזה הוא מילון של הערבית התקנית בת (. 2362החל מראשית אוקטובר )לשימוש חינם באינטרנט 

מכיוון שלשפה הערבית היסטוריה ספרותית עשירה . בעיקר לשון התקשורת הערבית בכתב ובעל פה, זמננו

אך טבעי הוא שהערבית בת זמננו משתמשת גם במילים וביטויים , מאות שנים-בת יותר מאלף וארבע

ספרות המסורת המוסלמית , הפתגמים, השירה העתיקה, הקוראן: ספרותיים עתיקים שמקורם ברבדים

עליית האסלאם הפונדמנטליסטי בדור האחרון הגבירה את השימוש במובאות . וספרות ההלכה( 'חדית)

שנחשבו , והביאה ללשון התקשורת מונחים וביטויים מספרות ההלכה והתיאולוגיה' מהקוראן והחדית

 .המילון הזה משתדל כמובן לתרגם גם מילים וביטויים אלה. חמישים או ששים שנה לארכאיים לפני

 . ערבי-ערבי שיכול לשמש במידת מה כמילון עברי-המילון כולל אינדקס העברי

מספר הערכים המלווים . אחד מהמאפיינים היחודיים של המילון הוא הדוגמאות הנלוות לערכים

וזאת משום שלא אחת , מספר הדוגמאות הוא כחמשת אלפים; בדוגמאות הוא קרוב לשלושת אלפים

הדוגמאות כולן לקוחות . כדי להבהיר את שימושיו השונים, ניתנות כמה דוגמאות לביטוי אחד

 .  מטקסטים קלאסיים או מודרניים

כרבע מהערכים (. שנער-ערכים במילון איילון 20,333 -בהשוואה לכ)ערכים  02,333 -המילון מכיל כיום כ

ואנו מעריכים שהשלמת העדכון של הערכים הקיימים והוספה , במילון עוד לא הושלמו במידה מספקתש

 .  של ערכים חדשים יצריכו כשלוש שנות עבודה של צוות המילון
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אך ארשה לעצמי , אינני יכול להיות מעריך חסר פניות על רמתו, מכיוון שאני עומד בראש מפעל המילון

להביא כאן את הערכתם של כמה מטובי המומחים שהעידו על טיבו של המילון בפני נשיא האוניברסיטה 

 ".  המילון הערבי המודרני הטוב ביותר בכל שפה שהיא: "העברית במילים אלה

 הצוות 

רכזת במשרה מלאה ועוד (: נוסף על המנהל המדעי הפרויקט שעובד ללא שכר)עובדים  1צוות כולל ה

לפי התוכנית (. שעות שבועיות 23 -ל 62בין )העובדים במשרות חלקיות ( סטודנטים)חמישה עוזרי מחקר 

 . עלינו להוסיף לצוות עוד עוזר מחקר בהיקף דומה לחמשת העובדים הקיימים

 

 ת אקדמית וועדה מייעצ

רוב החברים . עשר חברים וחברות מסייעת בעצה למנהל הפרוייקט-וועדה מייעצת אקדמית המונה תשעה

מאוניברסיטת חיפה , הם מהאוניברסיטה העברית בירושלים אך יש בה גם חברים מאוניברסיטת תל אביב

 . ומהמכללה האקדמית בבאקה אלגרביה

 משתמשים

רוב המשתמשים . מדי חודש( משתמשים)מבקרים  00,033ר המילון נכנסים לאת, לפי הרישום המתוכנת

 –הרשות הפלסטינית , 160 –מצרים , 106 –ב "ארה: ל"אך יש גם משתמשים מחו, (06,333)הם מישראל 

 . 01 –עיראק , 22 –ירדן , 02 –אנגליה , 22 –גרמניה , 20 –צרפת , 022

 

 ההקצבה הכספית המבוקשת

 162,333–ח בשלוש שנים "ש 6,001,333השלמת המילון כמתואר לעיל היא בסך ההקצבה המבוקשת לשם 

 .ח בכל שנה"ש

 פירוט תקציב הפעילות השנתי 

 ₪  600,333: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . משכורת לרכזת המפעל. 6

 ₪ 003,333. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   : . . . . .שכר לששה עוזרי מחקר. 2

 ₪  52,333(: . . . . . . . . . . . . . . . . . החברת המתחזקת ומפתחת את אתר המילון)מטריקס . 0

 ₪ 61,333( . . . קופה קטנה, ספרים, תשלום לאוניברסיטה עבור ביטוח המחשבים: )שונות. 0

 ₪ 555,..0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ה"ס 

 

 אנגלי-מילון ערבי: השלב הבא

כך שיעמוד לרשותם של , אנו מתכוונים לחבר גרסה אנגלית למילוננו, על דעת הוועדה האקדמית המייעצת

הרקע לתכנית הזאת הוא הצורך הממשי המורגש בעולם המחקר מזה שנים למילון . כל העולםחוקרים ב

נראה לנו שמוטל עלינו לאפשר לחוקרים בכל העולם נגישות לאוצר הדוגמאות . ערבי מודרני הראוי לשמו

ל ברור שלא נוכל להתחי. וההגדרות הייחודי שאנו מציגים במילוננו ואשר אינו זמין בשום שפה אחרת

בהינתן בסיס תקציבי . בפועל לממש תכנית כזאת בטרם תובטח השלמת הנוסח העברי מבחינה כספית

אנגלי -אפשר להתחיל בהתקנת המילון הערבי, איתן הן להשלמת הנוסח העברי והן להכנת הגרסה האנגלית

 .תוך כדי השלמת המילון בגרסתו העברית
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3. THE ARABIC INSCRIPTIONS OF PALESTINE, THEIR HISTORICAL BACKGROUND AND 

THEIR CONTRIBUTION TO ISLAMIC HISTORY AND CULTURE 

BY MOSHE SHARON, HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM 

The aim of the research: To study the Arabic inscriptions of Palestine between 600AD 

and 1918, and to publish them in a detailed Corpus (Corpus Inscriptionum Arabicarum 

Palaestinae), of which 6 volumes have already been published. 

Background: Arabic epigraphy is one of the very few independent sources for the 

reconstruction of Islamic history and culture. Already in the 19th century, the attention of 

scholars was drawn to the great number of Arabic inscriptions in Palestine. Their 

systematic research, started by the Swiss scholar Max van Berchem at the end of the 

19th century, yielded several volumes dedicated to Egypt and Jerusalem and many 

articles dedicated to individual inscriptions elsewhere in Syria, Western Palestine and 

Trans-Jordan. In his pioneer work, van Berchem established the method for the 

publication of Arabic inscriptions, and demonstrated the importance of Arabic epigraphy 

for the study of Islamic culture, and the history of Islamic Palestine. Hundreds of 

inscriptions from Palestine still await study. This is the first systematic research project 

which aims at bringing his dream to fruitful conclusion.  

The Method: The method of work involves 1. Locating the inscriptions, recording and 

photographing them. 2. deciphering and translating the inscriptions into English. 3. 

Researching their linguistic, historical, architectural and palaeographical contexts, and 

finally 4. publishing them according to their sites in the Corpus Inscriptionum 

Arabicarum Palaestinae (CIAP). 

Execution: Because of its highly professional nature this project is carried out single 

handed by Moshe Sharon with the help of one assistant. In order to achieve the final goal 

of the project in this lifetime there is a need for budget to employ at least this assistant 

and cover equipment and transportation and technical help. (Detailed budget supplied on 

demand) 

Duration and budget: At the moment I can think of five years plan. Minimum budget 

(mainly manpower): 70,000 USD a year.  
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Publication: In the volumes of the Corpus the inscriptions are published in the 

alphabetical order of their loci. 6 volumes: I, II, III, IV, V and Addendum of the CIAP 

(plus eight independent scholarly articles) have already been published between 1997 and 

2013 by E. J. Brill, Leiden.. 10-11 volumes (excluding addenda) are planned for the 

whole CIAP. 

The significance of the research: This is a wide scale original research. A major 

contribution to the study of Arabic palaeography in general, and an essential tool for the 

study of Islamic history and, Arabic language, , as well as the history of Palestine under 

Islamic rule. 

 

 

4.  

 האונומסטיקון של ארץ ישראל במקורות היווניים והלטיניים

The Onomasticon of Iudaea, Palaestina and Arabia in the Greek and Roman 

Sources: Prof. Y. Tsafrir (Hebrew University of Jerusalem) 

לית את כל ובתרגום לאנג( יוונית או לטינית)מביא בלשון המקור , חיבור רחב היקף זה מלקט

יחידות , (נהרות וכולי, הרים)שמות של עצמים גיאוגראפיים , המקורות שבהם נזכרים יישובים

חיבורים שנכתבו על ידי  6033החיבור כולל קטעים המפוזרים בתוך כ . אתניות ויחידות מנהליות

ריהם של המדובר הוא בחיבורים היסטוריים רחבי היקף דוגמת חיבו. מחברים ועורכים 553למעלה מ 

ספר , דוגמת ספרי המקבים)ספרות יהודית שנכתבה ביוונית , סטראבו ועוד, פליניוס, יוסף בן מתתיהו

חיבור מקיף . )פפירוסים וכתובות, רשימות מנהליות, עולי הרגל, ספרות אבות הכנסייה, (יהודית וכולי

 (.יתלהיכתב אך הופסק זמנ, לפי הידוע לנו, הכולל מקורות בעברית וארמית החל

כבר )מצוי הכרך הראשון של החיבור בשלב כתיבת המפתחות ( 2362ינואר )ח זה "בעת כתיבתו של דו

הגהה של שני כרכים נוספים . ואין מניעה שייצא לאור בתוך שבועות לא רבים( לאחר עימוד סופי

וגשו מצויה בשלבי סיום ובקרוב י( הגדולה בהרבה מן האחרות) Aהמכילים אתרים המתחילים באות 

שלושת כרכים (. בהוצאה לאור של האקדמיה הישראלית למדעים)והדפסה , כרכים אלה לעימוד

, מחברי הספרים הם לאה די סגני ויורם צפריר. עמודים 6233הכוללים שייצאו לאור השנה כוללים כ 

  על בסיס החומר שכבר נאסף את החיבור 6220יש לציין כי צוות זה פרסם ב . בסיוע יהודית גרין

Iudaea. Palaestina – Maps and Gazetteer כחלק מסדרה , בהוצאת האקדמיה הישראלית למדעים

חיבור זה הפך לפרסום יסוד במחקר . של מיפוי העולם הרומי שיזם איחוד האקדמיות הבינלאומי

הוא בשלב מתקדם של  Bהכרך הקרוב העוסק באות . והוא מצוטט פעמים רבות בספרות המדעית

 . כרכים 2 – 0ותיות האחרות הן קטנות ביחס ועל כן יש להעריך כי הסדרה כולה תכלול כ הא. עריכה

 

מגדולי , יונה המנוח-מיכאל אבי' במתכונתו הנוכחית הגה פרופ' אונומסטיקון'הרעיון של חיבור ה

הוא ביקש מיורם צפריר להמשיך ( 6250)לפני פטירתו . הגיאוגרפים ההיסטוריים  של ארץ ישראל
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כיום נראה בבירור הדברים כמות החומר הכלולה בפועל במפעל . ול מחקר ולהביאו לידי גמרבניה

אנשי צוות המחקר עברו על כל . יונה בדעתו-האונומסטיקון היא גדולה בהרבה ממה שהעלה אבי

כיום חומר המקורות כולו מצוי (. בקריאה שיטתית וללא הסתמכות על מפתחות)הספרות המוכרת 

במקרים , תוך העזרות, התרגומים נעשו ברובם על ידי העורכים. וכבר עבר מיון ראשון בידי המחברים

 (. אלא שאלה לא תמיד התגלו כמדויקים)על תרגומים קיימים , אחדים

 

לאחר מכן . בראשונה מוגש האתר בשמו המקובל ובתוספת הערה קצרה על מהותו: מבנה החיבור

סידור . והתרגום לאנגלית( טקסטואליות מינימאליותעם הערות )מובאים הטקסטים בלשון המקור 

בעקבות הטקסטים והתרגומים בא דיון היסטורי ארכאולוגי הכולל . הערכים הוא על פי הכרונולוגיה

 . כל ערך מסתיים ברשימה של ביבליוגראפיה מחקרית.  את הצעות הזיהוי השונות

 

. בוש המוסלמי של ארץ ישראלההיקף הכרונולוגי הוא מראשית התקופה ההלניסטית עד הכי

, (דוגמת רשימות מנהליות כנסייתיות)המבוססים על מקורות מוקדמים , טקסטים מאוחרים יותר

כתובות יווניות המאוחרות לכיבוש וכן הפניות לחיבורים סוריים המבוססים על מקור יווני מופיעים 

פלסטינה , קיות של יהודהההיקף הגיאוגראפי כולל את שטחי ממלכת יהודה והפרובינ. כנספחים

למותר לציין שהעיסוק . על כן נכללים בחיבור גם אתרים בתחומי ירדן ודרום סוריה וכן סיני. וערביה

 .הוא במציאות ההיסטורית ואין לחיבור חלילה שום קונוטציות פוליטיות

 

אלית המפעל נתמך בשעתו על ידי האוניברסיטה העברית ומזה שנים רבות על ידי האקדמיה הישר

מזה שלוש שנים נתמך המפעל על ידי הקרן . שאף הקימה בשלב מסוים וועדה מנחה מטעמה, למדעים

בגלל . הלאומית למדע עם מענק משלים מטעם החטיבה למדעי הרוח של האקדמיה הלאומית למדעים

בהיקף )ר לאה די סגני "ד: מצוקת התקציב צומצם הצוות הקטן וכיום עובדים במפעל שני המחברים

' למותר לציין כי פרופ. שבנוסף לעבודתו המדעית גם מרכז את המפעל, ויורם צפריר( של חצי משרה

אין ספק שהגדלת תקציב המחקר תאיץ את קצב . צפריר אינו מקבל שום תמורה כספית על עבודתו

הרחבה של הצוות היא חיונית לא רק לצורך האצת הפרסום אלא גם . העריכה והכתיבה של  המפעל

להחליף את מי שנושאים היום בעול , בבוא העת, דאגה לתגבור הצוות בחוקרים צעירים שיוכלו מתוך

 . הפרסום
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5. Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae (CIIP) 

Prof. Hanna M. Cotton (Hebrew University) 

 

1) The purpose of the Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae (CIIP for short) is the 

creation (and publication) of the first comprehensive multilingual corpus of all 

inscriptions, both published and unpublished, from the territory of present-day Israel (I 

use deliberately this imprecise terminology), covering the period from Alexander the 

Great to Muhammad, that is, from the fourth century BC to the seventh century AD. This 

restriction to the Graeco-Roman period reflects the expertise of most of the editors. All 

the languages used in the territory at the time are included: Hebrew, Aramaic dialects 

(Jewish, Christian Palestinian Aramaic, Samaritan, Nabataean), Greek, Latin, Armenian 

and Georgian.   

 

2) Partcipants. Since its inception it has been an Israeli-German project which takes 

place, physically, at the University of Cologne in Germany and the Hebrew University of 

Jerusalem, in which scholars from both universities as well as from Tel Aviv University 

(and now also from the Ben Gurion University) participate.  

 

3) Financial support:  

1999-2000: the German Israeli Foundation (GIF). 

2000: Werner Eck’s Max-Planck-Forschungspreis. 

2002-2005: the Israel Science Foundation founded by the Israel Academy of Sciences 

and Humanities (ISF). 

 

However, in 2005 the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) chose the CIIP as 

one of its long-term-projects, i.e. a project which can be funded by the DFG for the 

period of up to 12 years, and thus it will continue to do so until 2017. Recently we 

have received the funding for the last triennial. There is no doubt whatsoever that 

without this massive and generous financial support the CIIP could not have 

realised its aim nor have reached any of its targets.  
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In tandem with the DFG grant and acknowledging its magnitude, the President of 

the Hebrew Univeristy’s Ring Fund has provided us each year a sum of money equal to 

ca. 10% of the total budget given by the DFG. 

 

4) Preparation: 

1) The simultaneous creation of electronic and paper databases of all the editions of all 

inscriptions ever published. This is a continuous and never-ending task since new 

editions appear in print as well as on the internet, and new inscriptions are continuously 

discovered. 

2) Continuous survey of all the secondary literature (books, journals, monographs, 

occasional reports etc.) by assistants in Köln and Jerusalem. We continue to keep the 

paper-archive updated simultaneously with the creation of electronic versions. 

3) The creation of a huge photo archive “fed” mainly by the generosity of the Israel 

Antiquities Authority whose cooperation with the CIIP has become one of the pillars of 

the project. 

4) Intensive fieldwork, i.e. so-called “autopsy”, of as many inscriptions as we can lay our 

hands on in order to correct previous editions and read/decipher newly discovered 

inscriptions, undertaken by all the editors, including those in Germany who make special 

trips to Israel for that purpose.  

 

5) Publications: 

The CIIP is published by De Gruyter. So far 3 volumes (4 books) appeared in print: 

Corpus Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae volume I: Jerusalem Part 1, 1-704 (2010); 

Jerusalem Part 2, 705-1120 (2012);  volume II Caesarea and the Middle Coast 1121-2160 

(2011); Volume III South Coast, 2161-2648 (2014).  

 

6) Future Work 

 

We are now working simultaneously on the three remaining volumes: volume IV: Judaea  

volume V: the Galilee, and volume VI: the Negev. The last volume will include un-
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provenanced as well as Addenda to all previous volumes, and possibly inscribed 

milestones.  

 

For various reasons Samaria and the Golan cannot be included in the CIIP. 

 

Hannah M. Cotton 

The Shalom Horowitz Chair in Classics 

Department of Classics 

The Hebrew University of Jerusalem 

Jerusalem 91905 

Israel 

hannah.cotton@mail.huji.ac.il 

 

6. The Hebrew University Bible Project 

Prof. Michael Segal, Hebrew University 

The Hebrew University Bible Project (HUBP) aims to publish a diplomatic editio maior 

of the text of the Hebrew Bible, based upon the Aleppo Codex, with textual variants 

recorded from as broad a range of sources as possible, including: 

* Dead Sea scrolls: biblical, parabiblical, and exegetical scrolls 

* Samaritan Pentateuch 

* Ancient primary translations 

o Greek – Septuagint and the ‘Three’ (Aquila, Symmachus, Theodotion) 

o Latin – Vulgate 

o Syriac – Peshitta 

o Aramaic – Targumim 

* Biblical quotations in rabbinic literature 

* Genizah fragments 

* Medieval Tiberian and Eastern manuscripts 

* Venice Rabbinic Bible (1525) 

167

mailto:hannah.cotton@mail.huji.ac.il


This edition is intended to be more comprehensive than any previous edition, and 

includes the widest range of textual evidence, spanning almost 2000 years of written 

sources. 

According to the principles of this diplomatic edition, there is no attempt to reconstruct 

an ‘original’ Urtext of the biblical books or to delineate multiple literary stages within 

their transmission history. Furthermore, in addition to refraining from supporting a 

specific opinion as to which reading in each verse should be deemed ‘original’, HUBP 

abstains from promoting a global theory regarding the development of the text. Instead, 

the exhaustive presentation of textual information, accompanied by explanatory notes, 

allows the reader to use and assess the data in his or her own research. The HUBP edition 

aims to present the reader with all the material related to the textual history of the Hebrew 

text, without any prejudicial assumptions or preconceived notions regarding their 

development. 

The Hebrew University Bible Project was founded in 1956 by Moshe Goshen-Gottstein, 

along with Chaim Rabin and Shemaryahu Talmon, all faculty members of the Institute 

for Jewish Studies at the Hebrew University of Jerusalem. Three volumes of the HUBP 

critical edition have been published until today: Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel. The Isaiah 

volume was completed in 1995, edited by Goshen-Gottstein. The Jeremiah volume was 

published in 1997 (eds. Tov, Talmon, and Rabin), and Ezekiel in 2004 (eds. Goshen-

Gottstein and Talmon). The Twelve Prophets, to be published in 2015, was edited jointly 

by Talmon ל"ז  and Segal. 

The research involved in collating the variant readings for each apparatus is carried out 

by four separate teams, each headed by an expert in the field. The Bible Project also 

functions as a training ground for promising young scholars engaged as research 

assistants for the various apparatuses, under the supervision of senior scholars, who gain 

invaluable practical experience in the field of biblical research and textual criticism. 

Many of these go on to become senior teachers and occupy senior academic positions at 

institutions of higher education both in Israel and abroad. 
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    Planning & Budgeting Committee |         

 "א אדר א, תשע"וכ

 2361מרץ,  6

 ת"ות לכבוד חברי

 נועה בינשטיין, היחידה לפרויקטים בתכנון ותקצוב -מאת

 בנושא תשתיות וציוד מחקר עקרוניתמדיניות  הצעה לגיבושהנדון: 

 

 הצעת ההחלטה:

תשפ"א קיימה ות"ת דיון  -כנית החומש הבאה לשנים תשע"זבמסגרת הדיונים לקראת גיבוש ת

לגיבוש מדיניות עקרונית בנושא ציוד ותשתיות מחקר, לרבות הצרכים העולים מהמערכת 

 ואפשרויות לקידומם. בהמשך לכך מחליטה ות"ת כדלהלן:

להודות לוועדה המייעצת לות"ת בנושא תשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה על  .6

 שתיות המרכזיות וההמלצות הנוספות.עבודתה בנושא הת

נושא ההשקעה בתשתיות וציוד מחקר מסתמן כצורך רחב כלל מערכתי לקראת  .2

החומש הקרוב. ות"ת רואה שלוש קבוצות עיקריות של צרכים נבדלים )וזאת להוציא 

 נושא הציוד המחקרי האישי שידון בנפרד(: 

י הן מבחינת תשתית גדולה בקנה מידה לאומ -תשתית מערכתית לאומית .א

חשיבות והן מבחינת עלויות, שתאפשר קידום מערכתי של המחקר בתחומים 

 לאומית. -הרלוונטיים ברמה בין

תשתיות מחקר אשר אותרו כלאומיות במסגרת "מפת  -תשתיות לאומיות .ב

הדרכים" בעבודת הועדה המייעצת לתשתיות מחקר מרכזיות לאקדמיה. 

רים מתחום מסוים, משמעותיות תשתיות אלה משרתות מספר גדול של חוק

 לקידום המחקר בתחום ויקרות מכדי שיוקמו במוסד אחד. 

ציוד ותשתיות מחקר אשר מוקד השימוש והצורך  -תשתיות וציוד מוסדיים  .ג

בהם הוא מוסדי. ציוד ותשתיות אלה למעשה מתחלקות לשתי מדרגות 

 בהתאם לסדרי גודל של העלויות והיקף השימוש הצפוי בהם. 

שכל סוג של תשתית/ציוד דורש מענה ייעודי, ות"ת מבקשת מהצוות המקצועי  מאחר .0

 במל"ג/ות"ת להביא בפניה הצעות לתכניות קונקרטיות לכל קבוצה .

שנתית לפי עקרונות -הצוות המקצועי ימשיך בדיונים בנושא במסגרת גיבוש ההצעה לתכנית הרב

 אלו, ויביא כל תכנית בנפרד לאישור ות"ת.
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 רקע לדיון .1

פגישות עם הנהלות כן ו 1(,"ועדת הורן"מרכזיות )מחקר תשתיות ל המייעצת לות"ת ועדתה תעבוד

העלו צורך משמעותי  ,(מרכזי המצוינותתהליך הערכת במסגרת )גם וחוקרים בשטח המוסדות 

תייחסות הכיעד בסיסי לחומש הבא. המחקר  באוניברסיטאותמחקר תשתיות בציוד ובתמיכה ב

ציינה כי זוהה בו  2תשע"געים בשנת בדוח שכתבה האקדמיה הלאומית למדגם  המופיעזה צורך ל

 מחקר בתשתיות בהצטיידות המדעי במחקר מתקדמות ומדינות ישראל בין ומתרחב הולך פער

  . , וכן בשיחות ראשוניות עם הקרן הלאומית למדע לקראת החומש הבאיקרות

 

גודל בסדרי מחקר תשתיות להצרכים שעלו הם רחבים מאוד וכוללים למעשה התייחסות לציוד ו

ולקראת צרכים אלה לאור החל מציוד אישי לחוקר בודד ועד לתשתיות לאומיות גדולות.  -שונים

ות"ת בתחום זה תמיכת תשפ"א מובא לות"ת מסמך זה המתאר את  -כנית החומש לשנים תשע"זת

 של כוללת תפיסהב ות"ת לא דנהעד כה  בחומש הקודם והצעה לפעולה לקראת החומש הבא.

לא הגדירה וכן  קטגוריה מכלמחקר  ותשתיות בציוד הצרכים על שיענו אימיםהמת המנגנונים

התקציב לציוד ולתשתיות כפי שהוזכר לעיל בנוסף . מראש תקציב ייעודי לתשתיות בינוניות וגדולות

  .קטנות לא היה מספק-בינוניותמחקר 

 

סוגי  מיפויזה  ךמבמס יםוצגמ ,תשתיות מחקרציוד ועל מנת לכוון כלי מדיניות מתאימים להקמת 

בחומש הנוכחי  וציוד מחקר סקירת כלי המדיניות לתמיכה בתשתיות, והציוד תשתיות המחקר

 ות"ת בחומש הבא.מדיניות  יהיה לגבש אתלפיהם ניתן מנחים והצעה לעקרונות 

 

 תשתיות מחקר ציוד ו הגדרת .2

 מחקרל םומכשירי םשירותי, םמתקנימנעד רחב של ל ניתן להתייחס "תשתיות מחקרציוד ו" תחת

: מתקני מחקר, פרטי ציוד, רשתות מידע, מאגרי מידע ונתונים, מאגרי חומרים ושירותים אקדמי

. תשתיות מחקר יכולות להיות מרוכזות , וכד'בשלביו השוניםשימוש בציוד / בתשתית שתומכים ב

באמצעות פלטפורמה במקום אחד, מבוזרות על פני מספר אתרים או ארגונים, או מועברות 

ניתן לסווג את . משלימה. תשתיות מחקר יכולות גם ליצור רשתות מידע ומומחיות וירטואלית

היקף השימוש  :בהתאם למספר פרמטריםראשיות קטגוריות לשלוש  הציוד ותשתיות המחקר

אופן סדרי גודל של עלויות, , )בפוטנציאל ובפועל( מבחינת מספר חוקרים ומספר מוסדות  םבה

  :וכד' )תחומי מוסדי( הצורך תהליך איתור, השימוש

לחוקרים  פתוח פועל)למרות שפעמים רבות ב /אחתאחד /תלחוקר ךשיי -ציוד אישי .6

 נמוכותותפעול  רכישהעלויות  בעל היהיולרוב  /הבקרבת מקום אליו נוספים(, ממוקם

 . לתחום תחום יןב שתניםמ בו השימוש ואופן עלויותיו, האישי הציוד .יחסית

 קבוצות לשתי מתחלקת זו ריהגוקט: מוסדי ציוד .2

                                                           
1           "   2016  

  "       . 
2 http://www.academy.ac.il/SystemFiles/21708.pdf 
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 הן, במוסד חוקרים של משמעותי פרמס לשרת נועדש ציוד - מחלקתי-ביןציוד  .א

 הגבוהות וההקמה הרכישה עלויות בשל והן יומיומי אינו בו השימושש מאחר

 העלויות של גודל סדרי. (השוטף לתפעולו נוסף א"כ גם נדרש לעיתים) שלו

טווח שבין ממוצע בב מוערך במדעים הניסיוניים מחלקתי-בין ציוד לרכישת

מדובר . מוסדית או מחלקתית ברמה נעשה הציוד יהולנ.  דולר ןמיליו  2.2- 3.2

 נוחה אליו במוסד שלו.מהירה ובסוג ציוד שחוקר כמעט תמיד ירצה גישה 

 פעולה שיתוף אולם ,זהכ בציוד גם מוסדי בין שימוש נעשה לעיתים אמנם

 האישיים קשריהםב, התשתית את המנהלים בחוקרים תלוי זה מסוג

 . ואינו מוסדר והמחקריים

אלה הן תשתיות גדולות ויקרות בסדרי גודל  -"מיוחד ציוד"/ תמוסדי תשתית .ב

 .אשר מוקמות במסגרת המוסדיתבמדעים הניסיוניים, מיליון דולר   1- 2.2של 

מומחיות , תומך א"בכ הצורךאופן השימוש בהן, , גבוהות יהןעלויות בשל

תשתית זו )בהתאם לצורך(  או שימוש יחסית נמוך במוסדות נוספים,, ייחודית

 תוכל לתת מענה למוסדות נוספים.

  קטגוריה זו מתחלקת לשתי קבוצות: -לאומית תשתית .0

 רבים ממוסדות רבים חוקריםל ארצי מענה תשתית הנותנת – מרכזית תשתית .א

. ל"בחו או בארץ ממוקמות להיות יכולות אלה תשתיות בתחום מחקר ממוקד.

 מוגדר מדעי נושא שמשמש יקר מחקרי ציוד תכיל מרכזית תשתית כלל בדרך

, במקרה של שותפות בתשתית בינלאומית לתפעולה טכני אדם וכוח

  .מתאפשרת גישה לציוד זה במוקדים שונים בחו"ל

-מחקרי רבגדולה העונה על צורך מערכתית תשתית  -רחבהלאומית תשתית  .ב

ומאפשרת קפיצת מדרגה תחומי של חוקרים באקדמיה ומחוצה לה 

של האקדמיה, ושל סקטורים נוספים )כגון תעשיה, ביטחון, משמעותית 

 לאומית.-ברמה הבין בריאות וכיו"ב(

 -היא דינמית יםאו אישי, מוסדיים, לאומיים /ציודתשתית םמההתפיסה לגבי חשוב לומר כי 

, בשינויים ייםבשינויים מדעתלות כ באופן תדירמשתנים  /ציודהשימושים שנעשים בתשתיות

ובשינויים שקשורים לתנאי במחירי הציוד )המחיר יורד עם התפתחויות וחידושים טכנולוגיים( 

קבלת והעסקת חוקרים. הם גם תלויים במשאבים הכספיים הנתונים לכל מוסד ומוסד, ולתחומים 

 שונים באותו מוסד. 

 לאומיות תשתיות בין ברור הבדל מעלה באירופהלתשתיות מחקר  דרכים מפותבנוסף לכך, בחינת 

 ראשוניות בשל בארץ. בהןיות והשימוש העלו בהיקףגם  כמובן שמתבטאהבדל  -מוסדיותותשתיות 

 ודורש אבחנה. דק עדיין השתיים בין הגבול ,כה עד נהוגים שהיו שונים גודל סדרי בשל והן הנושא

 התשתיות של השונות הקטגוריות בין גבולות יובהרו תשתיות והקמת הנושא הסדרת קידום עם

 .פקטו-דה
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 בחומש הקודם אופני תכנון ותמיכה של ות"ת .3

תומך בעיקר בסגל ובאמצעות מודל המחקר לאוניברסיטאות המחקר בנוסף לתקציב שמועבר 

בעיקר באמצעות תשתיות בוציוד בבחומש האחרון תמכה ות"ת , האקדמי באוניברסיטאות

 הערוצים הבאים:

 משותף למשרד  וולונטריהוא פורום  (תשתיות לאומיות למחקרתל"מ )פורום  -תל"מ פורום

 מאשר . הפורום, משרד האוצר וות"תמשרד המדע  ,משרד הכלכלה, מפא"ת שי שלאדען הרהמ

כאשר אלה מקדמות אינטרסים  -מוסדי ומסדר גודל לאומי בדרך כלל  –הקמת תשתיות 

  . תפים לחברים בומשו

  .פוטוניקהו מדעי המוח, מאגר רקמות :מ הקמת התשתיות הבאות"בתל ואושרבחומש האחרון 

-, כתכנית המשך לננוטכנולוגיה ב'-בתל"מ גם התכנית להקמת מכונים לננובנוסף לאלה אושרה 

 . טכנולוגיה א' שהתנהלה בחומש שלפניו

 ממלש"ח למימון חלקה בפרויקטים של תל" 623-בסה"כ בחומש האחרון הוציאה ות"ת כ

 )כאלו שהמשיכו משנים קודמות וכאלו שאושרו כאמור בחומש האחרון(

 משותפות  מתקציב מרכזי המצוינות יועד לתשתיות מחקר  %03- %03 -כ: מרכזי מצוינות

מחלקתיות )סדר -מוסדיות בדרך כלל בין. מרכזי המצוינות תוכננו לתמוך בתשתיות למרכז

בהתאם להחלטות ובהתאם לתחומי המחקר במרכזים  מלש"ח לתשתית( 63גודל של עד 

 מרכז. ב םחבריההמדענים 

אחרון לטובת תשתיות במסגרת מרכזי המצוינות הוא שהוציאה ות"ת בחומש ה–סך התקציב 

 מלש"ח. 623-כ

 ים לחקר הלאומי  מרכז -ות"ת הקימה שני מרכזי מחקר בחומש האחרון - נוספים מרכזי מחקר

בתוך מרכזים . לדלק חשמלי במסגרת התכנית לפיתוח תחליפי נפט לתחבורהוהמרכז תיכון, ה

  מלש"ח של ות"ת. 02-של כבהשקעה אלו היה מרכיב משמעותי של תשתיות 

 במספר  ות ישראלשותפמממנת בלעדית או חלקית את  ות"ת -תשתיות בינלאומיותהצטרפות ל

 בחומש האחרון מימנה ות"ת שותפות בתשתיות הבאות:, 3בינלאומיותגדולות  מחקר תשתיות

CERN ,ESRF ,SESAME  

 מלש"ח 653-על כהתקציב שהוציאה ות"ת על חברויות אלו בחומש האחרון עומד סך 

 ות"ת אישרה לתקצוב בחומש האחרונה את תשתית הענן,  -תשתיות ממפת הדרכיםESSurvey 

, כמו כן שוריין תקציב עבור תשתית במדעי הרוח, ותשתית המעבדה (לאומית-תשתית בין)

 לעכברים טרנסגנים

 ₪מיליון  22-עומד על כשייעדה ות"ת לנושא סך התקציב 

 תכניותמגוון קרן הלאומית למדע ה דרך מתקצבת"ת ות -דעהקרן הלאומית למ:  

o "הקרן הלאומית למדע תומכת בציוד להקמת מעבדה : 4"ציוד מדעי לסגל חדש

  .לחוקרים חדשים

                                                           
3     -         ,  

. 
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o " שני תשתיות בעלות של כ -5(בלבד )עבור האוניברסיטאות "לציוד מוסדי בסיסיתכנית

קיים , כאשר בקשות למחזורלה להגיש עד שתי כאוניברסיטה יכל . עד השנה ₪מיליון 

matching % מצד האוניברסיטה 50של.  

o  :לצורך ביצוע  לחוקר הזוכה במענק אישיציוד ייעודי ניתן במסגרת מענקי הליבה

 אלש"ח. 623כחית היא והנ סכוםהמגבלת  תכנית מחקר שזכתה למימון הקרן.

שהקרן העניקה בחומש האחרון לטובת ציוד במסלולים היעודיים )לסגל חדש התקציב הכולל 

 מלש"ח.  263-ומוסדי בסיסי( היא כ

ושיפוץ מעבדות  בשדרוג תשתיות מחקרתמכה כמו כן יצוין, כי במהלך החומש האחרון ות"ת 

 סעיף, זאת במסגרת מלש"ח 613-בסכום של כ באוניברסיטאות לחוקרים )כולל רכישת ציוד ייעודי(

 . ומחקר הוראה תשתיות שדרוגתקציבי 

 

 

 :לקראת החומש הבא המלצות .4

סקירת סוגי הציוד ותשתיות מחקר, צרכי המערכת והמלצות ועדת הורן מכוונים לגיבוש מסגרת 

 היבטים:משלושה תיתן מענה לצרכים אשר כוללת לתמיכה בהקמת ציוד ותשתיות מחקר 

  במהלך התכנון לחומש עלה  -גדולה העונה על צורך ברמה הלאומית מערכתיתתשתית מחקר

תחומי של -גדולה אשר תתמוך במחקר רב מערכתיתהצורך לבחון קידומה של תשתיות 

המשותף לסקטורים פרויקט בקנה מידה לאומי חוקרים באקדמיה ומחוצה לה. הכוונה ל

דום משמעותי של המחקר נוספים גם מבחינת החשיבות וגם מבחינת העלויות, שיאפשר קי

 .לאומית-הביןבתחום ברמה 

 

 ות"ת מובילה בארבע השנים האחרונות תהליך תכנון אשר יאפשר תשתיות מחקר לאומיות :

 ומיות גדולות. לצורך זהאלה ליזום הקמה והשתתפות של ות"ת בתשתיות לאומיות ובינל

הועדה אספה )"ועדת הורן"(.  מרכזיותמחקר לתשתיות המייעצת ות"ת את הועדה  מינתה

ת המוסדות )סגני הנשיא והן באמצעות הנהל - הצעות בחיתוך תחומי לתשתיות מחקר מרכזיות

ועדת הורן עשתה מיפוי ותיעדוף של צרכים תחומיים כלל למו"פ( והן באמצעות חוקרים. 

יות, ארציים, העבודה כוונה להיות אובייקטיבית וניטרלית באשר למוסד בו יוקמו התשת

מיעוט חוקרים בכל מוסד, או  –והתייחסה מבחינה תחומית גם למקרים בהם קיים כשל שוק 

 תיעדוף תחומי חוצה מוסדות נמוך. 

רשימת תשתיות "ת לות( העבירה הועדה 2360סיום העבודה על מפת הדרכים הראשונה ) עם

האחרונות וכעת מפת הדרכים עודכנה במהלך השנתיים  .לאומיות תחומיות המומלצות להקמה

)ההמלצות מצורפות למסמך  נמצאת בשלבי גיבוש סופיים, המלצותיה יובאו לדיון נפרד בות"ת
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 יבחנו סדרי עדיפויות ביחס לפרויקטים השונים במפת הדרכים הדיון במסגרתזה בנספח(. 

 בשלות התשתית, עלותה, האפשרויות להקמתה באופן מודולרי וכד'.  -בהתאם לפרמטרים כמו

סכום ייעודי להקמת  אתקצלקדם המוצע ך לעבודת התכנון ולהמלצות ועדת הורן, בהמש

תשתיות מתוך מפת הדרכים )תשתיות אלה ימשיכו לעלות באופן דינאמי בהתאם לחוות דעת 

הוועדה(. במסגרת דיוני החומש יבחנו סדרי עדיפויות ביחס לפרויקטים השונים בהתאם 

 ת. להמלצות הועדה לתשתיות מחקר מרכזיו

 :שיחות עם הנהלות המוסדות העלו צורך בתמיכה משמעותית  תשתיות מחקר מוסדיות

. באוניברסיטאות המחקרמסדרי גודל שונים תשתיות מחקר שדרוג וחידוש  ,שתיועד להקמת

אם במצ'ינג,  -בשל הצורך בהתגייסות המוסדות על מנת להבטיח רכישת הציוד/התשתיות

כלי פעולה להקמת תשתיות  יש חשיבות רבה לקדםבקיימות לטווח ארוך או כח אדם לתפעולם, 

 . ובהתאם לאסטרטגיה שלהם לפיתוח המוסד הנהלות המוסדות בשיתוףגדולות 

הן לתשתיות מרכזיות במסגרת מפת הנוגעות ועדת הורן מלצות גם לה מצטרפותעמדות אלה 

מלצה אחת ה .גיבוש מפת הדרכיםשעלו במהלך לציוד ולתשתיות וספים צרכים הנלהדרכים והן 

יספק שציוד גדול מוסדי הקמת "קרן לציוד מיוחד" )נספח ב'( אשר תתמוך בהקמת התייחסה ל

. התמיכה בציוד מוסדי בין מחלקתילהגדלת התייחסה המלצה נוספת . מוסדייםלצרכים מענה 

גם במסגרת תועבר לקידום מענה לצרכים גדולים מוסדיים )"קרן לציוד מיוחד"( המלצה ה

  ( כהמלצה הראשונה מבחינת סדר החשיבות.2361עדכון מפת הדרכים הנוכחי )

( לרכישה שיפוטית בהמשך להמלצות אלה מוצע לקדם תכנית ייחודית עם תקציב ייעודי )קרן

יש צורך בגיבוש שתי מדרגות מסדרי גודל בינוני וגדול.  תשתיות מוסדיותוהקמה של ציוד ו

ההכוונה לתשתיות שישרתו נפרדות בהתאם לסדרי גודל העלויות והיקף השימוש השונים. 

מספר חוקרים גדול ממוסד אחד, או מספר מוסדות, תשתיות אלה יועלו באמצעות הנהלות 

 המוסדית שלהן. ת נית האסטרטגיהאוניברסיטאות בהתאם לתכ

חוקר עם קליטתו רוב התייחסות ספציפית לציוד אישי, ציוד זה ניתן ל כוללות אינן אלה המלצות

במוסד כחלק מסל הקליטה שלו, כאשר חידושו תלוי בעיקר במשאבי המוסד והתחום וסדרי 

ם עיקריים: היעדר העדיפויות המוסדיים. בשנים האחרונות עלה נושא הציוד האישי בשני היבטי

מענה לחוקרים ותיקים בחידוש ושדרוג הציוד האישים שלהם, וכן העלייה התלולה בסטנדרטים 

שמציבות האוניברסיטאות ובדרישות של חוקרים חדשים לציוד אישי במסגרת המשא ומתן של 

 פרד .נושא זה יועלה לדיון בנחידוש ציוד אישי, לקליטת חוקר למוסד. כיום אין תמיכה מיועדת 

לפי עקרונות שנתית -במסגרת גיבוש התכנית הרבמשיך בדיונים בנושא יהצוות המקצועי מוצע כי 

ממוקדת לעקרונות חס בצורה יתיתיאור כל תכנית י ., ויביא כל תכנית בנפרד לאישור ות"תאלו

 הפעלתה, הגוף שמוביל אותה, ולהיקף התקציבי שלה
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 , שהומלצו על ידי הועדה המייעצת לנושא לות"ת תשתיות מרכזיות - 'אנספח 

 :לפי תעדוף בכל תחום

 עלות כוללת מוערכת שם התשתית תעדוף בתחום:

 6לחמש שנים

מודולריות 

 הקמה

 בשלות

 10 לא אירו 30M חברות בESO  יקה והנדסהפיס

מיקרוסקופית   יקה והנדסהפיס

 אלקטרונים

 10 כן $12.4

מיקרוסקופיה   והנדסהיקה פיס

 קריאוגנית

$15M  7 

 $25M  6 מרכז לייזרים  יקה והנדסהפיס

לעשר שנים  מש"ח 21 מעבדת עכברים  והרפואה חייםמדעי ה

 )צ'חנובר(

 10 כן

-EU  מדעי החיים והרפואה

OPENSCREEN 

$100K ++ 10 לא 

 10 לא EU-BIOIMAGING $100K  מדעי החיים והרפואה

מרכז לפנומיקת  מדעי החיים והרפואה

 צמחים

$9.7M 10 כן 

 10 לא $4M מרכז לייצור דגי זברה  מדעי החיים והרפואה

מכון אנליטי לחקר   מדעי החיים והרפואה

 סוכרים

$3M 10 לא 

 9 לא $5M ניזול דלקים אנרגיה 

 10 לא $2.7M קרינה סולארית אנרגיה 

יבשתימצפה  סביבה  $6M 10 כן 

 9 כן ₪ M 9 הנגשת נתוני למ"ס חברה מדעי 

 9 כן $2M מאגר נתונים חברה מדעי ה

מרכז למדעי רוח  רוח מדעי ה

 דיגיטליים

$3M 9 כן 

 7 כן $2.2M קורפוס עברי לאומי רוח מדעי ה
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 :מחקר מרכזיותהצעת הועדה המייעצת לתשתיות  -מדעי מיוחד קרן לציוד -נספח ב'

התכנית המוצעת תתמוך במכשור זה מתוך הפרספקטיבה של חשיבותו הלאומית בתחומי  -רציונל

, ומבלי ליצור מיליון דולר 6-2.2של בין על מנת לתמוך ברכישת ציוד בין מוסדי בעלות  מחקר שונים.

  .לכל פריט יקר מסגרת חדשה של תשתית מרכזית אלא לאפשר שילובו במסגרות קיימות

 תאופיין בעקרונות הבאים: התכנית

 )שנתי( מכשירים ייבחרו באופן שוטף תקופתי -היקף פעילות צפוי -

 (M23$ועד סוף החומש בהתאם לביקוש תגיע ל  $63M כ של התכנית תופעל בתקציב שנתי  -

צריך להתקיים תאום עם עבודת הוועדה לתשתיות מרכזיות ועם היבטים של תכנון כללי של  -

 בנושאי תשתיות.ות"ת 

 כל מכשיר יאפשר עליית מדרגה של התחום אליו הוא מיועד )השלמת חוסרים או ציוד חדש( -

 של חוקרים מחוץ למוסד הרוכש משמעותי צפי שימוש  -

 שרוכתפעול ואחזקת המכשיר ייעשו על ידי המוסד ה -

 רכישתו תמומן ברבע על ידי המוסד בו ימוקם ובשלושה רבעים על ידי התכנית  -

 התכנית תלווה כל מכשיר שנקנה על ידה בחמש השנים הראשונות לפעולתו -

תשלום המשתמשים החיצוניים למוסד הרוכש ייועד לתמיכה ולפיתוח של  התשתית/הציוד  -

 על ידי התכנית יפוקחווישקף עלויות האחזקה בלבד. המחירים 

 ל השימוש בותתקיים בקרה וגישה אינטרנטית להפעלה של כל מכשיר שתאפשר שקיפות ש  -

הקמת התכנית הזאת אינה מייתרת תכנון והקמה של תשתיות המחקר המרכזיות, שעיקרם מתן 

שרות לחוקרים בתחום בראיה ארצית בכל מוסדות המדע. כמו כן תכנית זו אינה מייתרת את 

 תמיכת הקרן הלאומית למדע ב"ציוד מוסדי", ויש חשיבות לתיאום בין כל התכניות הללו.

פוט הבקשות לציוד זה ישתתפו נציגי וועדת התשתיות של ות"ת ונציגים נוספים של בתהליך שי

 ות"ת. 

 דוגמאות אפשריות –רשימת מכשור 

 חומרים

  מאיץ אלקטרוני שלMEV 03     M2.2$ 

  מאיץ אלקטרוני שלMEV 2      M6$ 

 ממדית גדולה בהתמחות מסוימת -מדפסת תלתM2$ 

 SEM .TEM 

 ביורפואה

 PET.SPECT.CT    M6$ 

 MRI BIOSPEC      M2.2$ 

  מיקרוסקופMULTIPHOTON   M6$ 

 CARS   M6$ספקטרומטר ראמאן 
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 פורום תל"מ: חברי לכבוד

 

 יםטוס פרויקטאעדכון סט

 
 

 הפרויקט הסתיים - ישראגריד
 

 רקע

 -כ חברי פורום תל"מ על הקמת פרויקט הגריד הישראלי בהיקף תקציבי שלסיכמו  22.2.2330ב 

 NGI- (National Grid Initiative)ינו הה בפריסה לארבע שנים. ישראגריד מיליון דולר 2.1

מדינות באירופה  21המשתרעת על פני  האירופאית EGI -ה מתשתית חלק ומהווה הישראלי

)מעבדים  באמצעות תשתית רחבה משאבי מחשובפלטפורמה לשיתוף ומחוצה לה. מדובר ב

  .ממקומות שונים גדוליםגישה למשאבי מחשוב  תמאפשראשר ואחסון( 

חוקרים של  הוציאישראגריד הינו הדרך היחידה בה חוקרים יכולים להתחבר לגריד האירופאי, ל

 פרויקט האטלס, אשר קדם לישראגריד. 

מחקר ומחשוב )עיבוד ונתונים( בין מוסדות  התשתית מאפשרת שיתוף במכשירי מדידה, משאבי

 שונים בארץ ובעולם, וחושפת חוקרים לתשתית עתירת ביצועים להרצת מחקרם.

בנוסף, היא מאפשרת נגישות של חוקרים ישראלים למשאבי מחקר באירופה וארה"ב ומשפרת 

 את היכולת ליצור קבוצות מחקר בינלאומיות.

ל האוניברסיטאות בישראל, מספר מכללות אקדמיות וכן כיום, מחוברות לתשתית הישראגריד כ

 עשר ארגונים מן התעשייה הישראלית העוסקים במדעי החיים. -אחד

 

 הפרויקט הישגי

צוות הישראגריד רכש את הידע הנדרש, יישם והטמיע את  - הקמת מערך הגריד בישראל .6

 המערכת.

 חיבור לגריד האירופאי.  .2

 -ד האירופאי מחוץ לקבוצת המשתמשים של אטלסגיוס עשרות משתמשים לעבודה בגרי .0

 משתמשים בקרב האקדמיה והתעשייה. 633 -סה"כ כ

 .1מסגרת הגרידהיקף המשאבים המוצעים ב .0

, למעט תשלום שנתי EGI בתקופת הפרויקט לא נדרש חיוב כספי עבור שימוש בתשתית ה .2

 עבור חברות בארגון. 

                                                 
פטאבייט, מערכת לינוקס להרצת תכניות  653,333אלף ליבות  ו  053,333חיבור לגריד האירופאי, הכולל כיום  1

ליבות ומאגר אחסון מקומי   13ועומסים חישוביים ושימוש בווירטואליזציה, קלאסטר בדיקות מקומי בעל 
NETAPP טרה. 5 -של כ 

 2360מאי,  22 
 כ"ט אייר, תשע"ד    

Planning & Budgeting Committee | ב ת ע ת  
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 . VO Israelהוספת אתרי מחשוב ישראלים ל  .1

הרחבת הידע והשימוש באתרי מחשוב מבוססי וירטואליזציה בהתאמה לכיווני  .5

 .)תשתית הגריד האירופאית( EGIהתפתחות בנושא זה ב 

 

 קשיים בפרויקט

הגריד האירופאי נותן תשתיות הגריד אינן מתאימות לכל סוגי המחקרים והחוקרים ) .6

  .(שירותים לתעשייה רק בתחום מדעי החיים

 .עבור כלל המשתמשים שירות מבחינת זמינות וזמני ביצועהיעדר סטנדרט ברור של  .2

חלק מהעבודות לא בוצעו בגלל חוסר סנכרון בין השרתים  -האמינות אינה מוחלטת .0

 השונים.

הממשק אינו ידידותי למשתמש. תחילת שימוש של חוקר דרשה מספר ימי עבודה של  .0

איש מצוות הגריד ע"מ שהחוקר יוכל להבין וליישם את יתרונות התשתית לצרכיו 

נכונות החוקרים לשינוי הנדרש מרתיע חוקרים משימוש בגריד )זמן הלמידה   .םהייחודיי

  .(שיטות העבודה שלהם היתה נמוכה

 המחקר אינם מאפשרים תשלום בגין החברות בארגון. מענקי  .2

  .תמיכה מוגבלת בתוכנות הנדרשות לסביבות המחקר השונות .1

 

מחב"א מדגישים כי השימוש בגריד, בארץ וכן בעולם, לא זכה להצלחה בהיקף לו קיוותה 

הקהילייה האירופית לפני כעשור. עם זאת, בין המשתמשים שהתמידו בשימוש יש כאלו שמצאו 

המשאבים בגריד. נציין כי  באופן משמעותי אתבו ערך רב בייעול מחקרם וממשיכים לנצל אחוז 

השימוש הגדול ביותר בתשתיות הגריד היה ונשאר השימוש של הפיזיקאים הפעילים במסגרת 

CERN . 

 

 

 מצטבר לתכנית ביצוע תקציבי

)התקציבים הועברו  מתחילת הפרויקט ועד סיומובפועל ת המשרדים יוהשתתפוסיכום להלן 

 :למחב"א באמצעות ות"ת(

 

פי    י ₪(י )   

 34.6% 3,460 ת"ת

צר "ת+   49.6% 4,960 ת

"ת  15.8% 1,580 פ

"  100% 10,000 ס
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 202.5.1.מיום  מלהחלטת תל"פורסם קול קורא מעודכן בהתאם  -מדעי המוחתכנית 
 

 רקע

. השתתפות תל"מ לתמיכה בתשתית למו"פ בתחום מדעי המוחכנית ואושרה ת 60.0.2362ב 

אמורה הייתה אשר  (שנתית 2בפריסה )₪ אלפי  10,261המשרדים בתוכנית זו אושרה בגובה של 

 ₪. מיליון  21.0כולל מרבי של  תקציבמתוך  2/0להוות 

קול קורא לתכנית ביום  מהסרפ מלווה, מקצועיתועדת ההיגוי של התכנית, בסיוע ועדה 

20.66.2360. 

מספר שבועות לפני מועד הגשת הבקשות פנו סגני הנשיאים למחקר של האוניברסיטאות לות"ת 

דרישות המימון בטענה כי , מקבלי התמיכהבבקשה לשנות את תנאי ההשתתפות המימונית של 

שרות השתתפותן ואינן מאפ מקשות עליהן בנושא תשתיות המחקר המשלים על האוניברסיטאות

בהתאם לכך החליטו ראשי  .בפרויקטים שנמצאים בסדר עדיפות גבוה מבחינה מדעית

 האוניברסיטאות שלא להציג הצעות במסגרת הקול הקורא.

 

יקף , הוחלט לאפשר שינוי ה 6.2.2360ביום  מתל" לאחר שות"ת הציגה סקירת המצב בפני פורום 

והמימון העצמי של מקבלי התמיכה  03%על  תעמוד ההשתתפות הנדרש כך שהשתתפות תל"מ

ניין תכנית תל"מ בהמשך להחלטה דומה שנתקבלה קודם לכן בע) דבלב 23% פחת בהתאמה לי

 בתחום הפוטוניקה(.

 פורסם קול קורא מעודכן בו הותאמה דרישת המימון העצמי להחלטת הפורום.  66.32.2360ביום 
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61.2.61 

 

 להקמת הקרן למימון תשתיות מחקר לאומיות על בסיס תחרותי עקרונותמסמך טיוטת 
 

 

 הקדמה

מדעי , מדעים מדויקים)בכל שדות המחקר מדינת ישראל התברכה בחוקרים מהשורה הראשונה הפועלים 

. ובמוסדות אחרים באוניברסיטאות המחקר( הרוח והחברה, הבריאות, ההנדסה, מדעי החקלאות, החיים

 לתאריםהמטרה העיקרית של החוקרים באוניברסיטאות הינה להעשיר את הידע העולמי ולהנחות סטודנטים 

ובהתאם לרוחות החדשות המנשבות , לאחרונה. מתקדמים כמו גם לעסוק בהוראה לסטודנטים לתואר ראשון

תו לקדם טכנולוגיות חדשניות ובכך שומי שמטרינרתמו החוקרים באוניברסיטאות למחקר תרגומי וי ,בעולם

ולהתמודד עם אתגרים ביטחוניים  לחזק את יכולתן של התעשיות המקומיות להתחרות בשוקים הבינלאומיים

 . העומדים לפתחנו

 

דוגמת הקרן המדינה הקימה תשתית נרחבת למימון מחקר בסיסי , חרף הקשיים והחוסרים הקיימים

ניתן לומר כי קרנות אלו . ועוד(ERC) המיזם האירופאי למחקר , תלאומיו-הקרנות הדו, הלאומית למחקר

במימון הצעות , אם לא היחיד, כאשר המצוינות במחקר הינה הקריטריון המכריעפועלות על בסיס תחרותי 

 -ו CERNהמדינה בעצת האקדמיה למדעים הצטרפה למיזמי מחקר גדולים בינלאומיים דוגמת . המחקר

ESRF כמו כן ניכרת התקדמות . ובכך נפתחה האפשרות למדענים להשתלב בפרויקטים מחקריים גדולים

משרד , והטכנולוגיה הפועלות בשיתוף גורמים אחרים כמו משרד המדע במיסוד קרנות למחקר תרגומי ברורה

 . הביטחון ועוד, החקלאות, הכלכלה

 

 טרליהסאו, יפן, ב"בארה, האירופאית בקהילה ל ולמציאות הקיימת במדינות מתקדמות"בניגוד משווע לנ

 -לדוגמה. מימון תשתיות מחקר מתקדמות על בסיס תחרותי ברמות סבירות לוקה בחסר באופן משווע, ועוד

 22-03% -המהוה כ הקרן הלאומית למחקר מקציבה סכום של עד חצי מיליון דולר לרכישת ציוד מתקדם

ללא ההוצאות על  אתוז, מתקדם TEMלמיקרוסקופ  63%-מתקדם ופחות מ SEMממחירו של מיקרוסקופ 

ם ואחרות ממנות ציוד ותשתיות מחקר "נציין כי מסגרות כמו תל. וחישוב פחת תשתיות, מימון מפעיל

אולם מסגרת זו מעצם הגדרתה נועדה לבסס תשתיות מחקר לאומיות ואין מטרתה בהכרח לקדם . מתקדמות

מכיוון שתשתיות . ען אחד או קבוצת מדענים קטנה בעלי בולטות מדעית יוצאת דופןמדתשתיות מחקר עבור 

. המחקר הולכות ומתייקרות נמצא החוקר הישראלי המצטיין בעמדת נחיתות בולטת ההולכת וגדלה עם הזמן

ב  2-0מחירם עלה בפקטור ( HRTEM)ברזולוציה גבוהה החודרים  םהמיקרוסקופיאם ניקח לדוגמה את נושא 

ב ויפן הוקמו תשתיות אלו בהשקעה ממלכתית אדירה "ארה, במדינות רבות באירופה. שנים האחרונותה  63 -

במכון וייצמן נופלות בהרבה   HRTEMלמשל היכולות של )להוציא את הטכניון לא נעשה הרבה , ובארץ

רגליהם ים לכתת לפיכך מדענים ישראלים נאלצ. (באנגליה סיטאות ברמה נמוכה יותרמהיכולות של אוניבר

על חולשות " תופסים טרמפ"ל "במקרים לא מעטים החוקרים בחו. על הדלתות כדי לטייב את מחקרםולנקוש 

אלו של המדען המקומי ומצטרפים למחקר ישראלי מקורי כאשר תרומתם המעשית הינה בעצם טכנית 
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ולכך  מחקר יקרים מסוג זהמשתמשת יותר ויותר באמצעי בארץ נציין עוד כי התעשייה המתקדמת . מעיקרה

תשרת את  חדשניים מאין אלו הכשרת כוח אדם מחקרי במוסדות ההשכלה הגבוהה בכלים. דוגמאות רבות

על בסיס תשתיות  תאפשר סינרגיה בין מוסדות המחקר לתעשייה זו ומאידךמטרות התעשייה המתקדמת 

נוסף והוא הנצחת והגדלת הפער בין  לאי קיומה של קרן למימון תשתיות יקרות חיסרון .המחקר המתקדמות

מבלי  .וכאלו שהפרוטה אינה נמצאת בכיסיהם (במרכז הארץ כ"בד) חוקרים ממוסדות מחקר בעלי אמצעים

 . להיכנס לפרטים נציין כי לכך דוגמאות רבות

 

-תלתח ה"ליישום הדו עיקובועדת )"ועדה לפני כשנה וחצי ואחרים הוקמה  ולסגור פערים אלו כדי לקדם נושא

רות ' הפרופ –על ידי הנשיאה הקודמת של האקדמיה למדעים ( שמה" שנתי הראשון של האקדמיה למדעים

התייעצה עם מדענים , משמונה חודשיםועדה זו עמלה במשך למעלה . ארנון שבראשה עמד המכותב מטה

ח קצר שפירט חלק "והמציאה דו מנהלי קרנות מחקר ועם קובעי מדיניות מדעית רביםעם , בכירים רבים

ארנון לראש הממשלה ובו עמדנו ' י פרופ"ח המקוצר של הועדה נשלח ע"הדו. מהצרכים הנידונים בכל המדעים

 . הנהוגה בארצות מתקדמות רבות -הקמת קרן מסוג זהבעל הצורך 

 

שנתי הבא של ח התלת "ארנון לעמוד בראש הועדה לכתיבת הדו' לפני כחצי שנה נתבקשתי על ידי פרופ

שמרכזת את מקרב חברי האקדמיה הוקמה ועדה . 2361בנובמבר ( כנסת וממשלה)שיימסר לממשל האקדמיה 

. ח הבא"ועדות ייעודיות לטיפול בנושאים מוגדרים הנוגעים לדו-הוקמו מספר תתבחסותה ח ו"הכנת הדו

הוקמה  ,חקר תחרותיתלהתרכז בהמלצה להקמת קרן למימון תשתיות מ "ועדת העיקוב" בהתאם להחלטת

 תת הועדה ערכה .יעודית שמטרתה ציון פערים במחקר הבסיסי והמלצות להתגבר על פערים אלוועדה -תת

ועדה זו עדיין לא -תת. ת"דומה של הותדוד הורן העומד בראש ועדה ' ת ועם פרופ"מספר פגישות עם נציגי ות

בהקמת קרן למימון תשתיות מחקר בסיסי סיימה את עבודתה אולם המלצתה המרכזית הינה אכן להתרכז 

ח על התכנית החמש שנתית הבאה בקרוב נדרשנו "ת צריכה להכין דו"מכיוון שות. יקרות על בסיס תחרותי

שעל כן אנו מציעים בזאת . ת שיעסוק בהקמת ומיסוד נהלי העבודה של הקרן הזאת"להמציא מסמך לות

 .על בסיס תחרותי וניברסיטאותיקרות באמחקר להקמת קרן שמטרתה מימון תשתיות 

 

 ופילוסופית הניהול מטרות הקרן

מטרת הקרן הזאת הינה , עקב המחסור הכרוני במשאבים למימון תשתיות מחקר יקרות על בסיס תחרותי

אנו סבורים כי הקריטריון המרכזי למימון  .להדביק את הפער שנוצר בנושא זה בכל שטחי המדע הבסיסי

תשתיות מחקר יקרות מסוג זה חייב להיות מבוסס על מצוינות מדעית ולפיכך הצעות המחקר שיוגשו לקרן זו 

כנהוג בקרנות המחקר הלאומיות שלעייל ובעיקר הקרן הלאומית חסר פניות קטיבי יחייבות לעבור שיפוט אובי

לאפשר לכלל החוקרים המצטיינים בארץ ללא שיוך למוסד נו מכירים בצורך יחד עם זאת א (.ISF -ה)למחקר 

התשתיות לפיכך אנו מציעים מנגנון אפשרי לאיזון המימון של . מחקר מסוים להשתתף באופן הוגן בתחרות

  .מוסדי של הזוכים-ולאיזון בין

 

תקציב זה יאפשר מימון של כשלושה . למחזור₪ מיליון  03-03-מוצע כי תקציבה הראשוני של הקרן יהיה כ

פרויקט אחד במדעי הרוח ואחד , הרפואה והחקלאות, ההנדסה, מדעי החיים, פרויקטים במדעי המדויקים
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-03-חבתה עד כשנים תעשה הערכה מחדש לבדיקת הצלחת הקרן מתוך שאיפה להר 0-2אחרי  .במדעי החברה

, הנדסה, החיים, חלוקת משאבי הקרן בין מדעי הטבע. למחזור ובהתאם לצרכי המדע בארץ₪ מיליון  633

-23,על  52-03%תהיה בערך ( להלן IIועדת שיפוט )ומדעי הרוח והחברה ( להלן Iועדת שיפוט )רפואה וחקלאות 

 .בהתאמה 22%

 

ינג 'עם מצ)₪ מיליון  03 -מיליון שקל עד כ 0ות של בין ככלל הקרן תהיה רשאית לממן תשתיות מחקר בעלוי

באופן טיפוסי תשתית מדעית במדעי הטבע וההנדסה יקרה יותר מאשר במדעי הרוח  .לפריט( 23-23% ביןשל 

 2-0לפיכך אפשר יהיה לקבוע כי רף הכניסה לפרויקטים במדעי הרוח והחברה נמוך יותר ויעמוד על . והחברה

 . ₪מיליון  2-1והרף העליון ₪ מיליון 

 

, מענה על צרכים של חוקרים רבים בקמפוסמבלי לקבוע כללי ברזל הקרן לא תעסוק בתשתיות שמטרתן לתת 

הקרן תעדיף פרויקטים שבהם נראה יתרון ייחודי  .דוגמת חוות מחשבים שמטרתה לשרת הרבה משתמשים

 .של חוקר ישראלי אחד או קבוצת חוקרים עם בולטות מדעית מובהקת

 

יבים להיות מכסף חדש מכיוון שהועדה מצביעה על צורך חדש ואמיתי אנו סבורים כי המקורות לקרן זו חי

 .(תרומות ייעודיות) שיוזרם למערכת על ידי המדינה והאוניברסיטאות

 

  מבנה הקרן

או , רצוי חבר האקדמיה למדעים -הקרן תנוהל על ידי מועצת מנהלים שבראשה יעמוד איש אקדמיה בכיר. 6

אנשי , בין השאר ,ישבובמועצת המנהלים . לחליפין נשיא לשעבר של אחת מאוניברסיטאות המחקר בארץ

ראשת או , נציגים ממועצת המנהלים של הקרן הלאומית למדע, ראש הקרן הלאומית למדע, אקדמיה בכירים

לחליפין יתכן ויהיה . נציגים ממשרד האוצר ונציגי ציבור, ת"ותנציגי אגף התקציבים ב, ת"סגן ראשת הות

 . ת למחקררצוי שהקרן תהיה כפופה למועצת המנהלים של הקרן הלאומי

 . על ידי הקרן הלאומית למחקרהניהול המדעי והמנהלי של הקרן יעשה . 2

רפואה , הנדסה, מדעי החיים, אחת למדעים מדויקים: שתי ועדות שיפוטהקרן הלאומית למדע תקים . 0

ות לשיפוט הצעות ועדשתי ה. ה תשפוט את ההצעות בתחום מדעי הרוח והחברהיהועדה השני. וחקלאות

בקריטריונים יעשה שיפוט ההצעות . בארץהשונים מוסדות המחקר מבעלי שם ממדענים  ורכבוהמחקר י

 .ל להשתתף בוועדת השיפוט"הקרן תוכל לשקול להזמין מדען מחו. דומים לאלו הנהוגים בקרן

ועדה לאישור הזכיות -תתכל ההצעות הראויות למימון יועברו לשיקול מועצת המנהלים שתקים מתוכה . 0

 .בהתבסס על נתונים כמפורט דלהלן ולהגדרת סכומי המענק הסופיים

 

 

 נהלי עבודת הקרן

 ותהקול הקורא יהיה פתוח לכלל חוקרי המוסד. ל קורא פעם בשנה או בשנתייםקוועדת השיפוט תפרסם . 6

 כל מוסד מחקר אוניברסיטאי יהיה רשאי להגיש לקרן עד שתי הצעות למחזור. ללא אבחנה בין שטחי המחקר

לחליפין . לפיכך כל מוסד ימנה ועדה פנימית לשיפוט ההצעות. IIדת שיפוט ועווהצעה אחת ל Iועדת שיפוט ול
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לאחר שיפוט על ידי הועדה  .בלת מספר הבקשות מכל מוסדהצעות ללא הג-ניתן לחשוב על קול קורא של קדם

 .של קדם ההצעות וסינון מתאים ייערך השלב המכריע של שיפוט הצעות מחקר מלאות

 . ל"ועדת השיפוט תשלח את ההצעות לסוקרים חיצוניים על פי רוב מומחים מחו. 6

מקות ח שלה הנ"ועדת השיפוט תדרג את ההצעות בעיקר על פי הקריטריון של מצוינות מדעית ותצרף לדו. 2

כדי למנוע ריכוז ההשקעות בשטח מסוים הועדה תצטרך לשקול גם את המצאי של מערכות . להחלטותיה

 .דומות בארץ

ורק במקרים מאד  23-23%תנוע בין לרכישת התשתית של האוניברסיטה  (matching)מוצע כי ההתאמה . 0

תשלום , על בנית התשתית למתקןלצורך ההתאמה ניתן יהיה לדווח . יגה מערכים אלורייחודיים תתאפשר ח

-תת(. 'אספקת גזים מיוחדים וכו, מיזוג אויר, חשמל)הוצאות נלוות , שנים 2-63מפעיל במשך -השכר לחוקר

ח שתספק תכלול את הצעתה להתאמה הנדרשת "הועדה של מועצת המנהלים תחליט על הזוכים ובנוסף בדו

 .לצורך רכישת המתקן מהמוסד

קרים מחוץ למוסד בהיקף התחייבות על המוסד המגיש לאפשר הנגשת המערכת לחו במקרה של זכיה תוטל. 0

 . כולל חוקרים מהמכללות וחוקרים ממוסדות מחקר מחוץ למוסדות האקדמיים ולתעשיה 03%של עד 

האישור הסופי לרשימת הרכישות יעשה על ידי מועצת המנהלים של הקרן בישיבה מיוחדת שתוקדש . 2

  .לנושא

ת ינהל את הפרטים האדמיניסטרטיביים והטכניים של הרכישה מול המוסד בהתאם "ספים של הותאיש הכ. 1

 .להחלטת מועצת המנהלים

 

 התחייבויות המוסד כלפי הקרן 

כולל התחייבות שהחוקר המוביל לא  -של תשתית המחקרהמוסד יצטרך להעביר התחייבות לניהול תקין . 6

 . שנים מרכישת המערכת 2יוכל לעזוב את הארץ לתקופה העולה על שלושה חודשים במשך 

 63למשך  המוסד יצטרך לתת התחייבות ליצור תשתית מתאימה לפעילות המערכת כולל מבנה מתאים. 2

 .'וכו ,מפעיל-מינוי חוקר, שנים

ינים להשתמש בה על ידי מתן קורסים ינגיש את המערכת לכלל החוקרים המעונהמוסד יצטרך לה. 0

 .'וכו ,רישום ממוחשב לשימוש במערכת, מתאימים

המוסד יצטרך לקבוע סולם תשלומים , ת ותוך התחשבות בתקציב ההפעלה של המערכת"בתיאום עם הות. 0

 .לשימוש במערכת המתאים לחוקרים באקדמיה ומחוצה לה

השנים הראשונות מאז  2ת על ניהול משאבי המערכת במשך "ת כספיים שנתיים לות"המוסד יספק דוחו. 2

ח מדעי מפורט על פעילות המערכת ותרומתה למחקר "בתום חמש שנים המוסד יספק דו. קליטת המערכת

 .החוקר המוביל בפרטתרומתה להתפתחותו המדעית של במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ בכלל ו

 

 סיכום

ל "מסמך ראשוני זה נועד לעגן את הצורך בהדבקת הפער המתרחב בין מדענים ישראלים וקצובות מחקר בחו

המסמך מציע להקים קרן חדשה שתטפל בנושא זה . בהקשר של תשתיות מחקר גדולות על בסיס תחרותי

איץ את ת לה"מסמך ראשוני זה בא לאפשר לות. שתיסמך על עקרונות הניהול של הקרן הלאומית למדע

 (.2365-2326)המהלך של הקמת קרן זו לרכישת תשתיות מחקר גדולות בתכנית החמש שנתית החדשה 
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 ח תת הוועדה למחקר תרגומי"דו
 

 

 מבוא

 

עיקר הדגש הוא על , הכוללת את כל המוסדות להשכלה גבוהה, במערכת האקדמית בישראל :רקע

מחקר  המחקר הוא. דהיינו הוראה, והנחלת הידע לדור הבא, מחקר דהיינו, יצירת ידע חדש

עם .  סקרנותו של החוקרמודרך על ידי  והוא , מכלול הידע בעולם בסיסי אשר ייעודו הרחבת

מחקר בסיסי כזה מניב בתדירות הולכת וגוברת תוצאות מעשיות אשר מניבות פיתוחים , זאת

כלומר , במקרים אלה ניצול הידע יכול להתבצע אך ורק באמצעות מחקר תרגומי. טכנולוגיים

ול וניצ, העברת הידע ממוסדות המחקר האקדמי למכוני מחקר יישומי ותעשיות עתירות ידע

 .(Translational Research)תחום זה מוגדר כמחקר תרגומי . הפוטנציאל היישומי הגלום בו

המופקדות בראש " העברת טכנולוגיה"בכל האוניברסיטאות בארץ פועלות חברות : אמצעי בצוע

לאחר . וראשונה על הבטחת זכויות הקניין הרוחני של המוסד האקדמי על כל הידע שהוא מניב

או טכנולוגיה /חברות אלה ליצירת הקשרים הדרושים על מנת להעביר את אותו ידע ומכן פועלות 

חברת העברת טכנולוגיה נוספת  –לגבי המכללות . לשם ניצול הפוטנציאל הגלום בו ,לתעשייה

 .ג על מנת לתת שירותים מקבילים  לכל המכללות הפועלות בתחום"י מל"תוקם ע

. וא בעיקר ממקורות עצמיים של אותו מוסד אקדמיהמימון של המחקר התרגומי באקדמיה ה

 –ן "כגון קמי, תרומה עיקרית נוספת באה מכיוון משרד הכלכלה באמצעות תכניות מיוחדות

וממוקדת , תכנית זאת משמשת גשר בין מחקר בסיסי ויישומי. קידום מחקר יישומי באקדמיה

 .  יין מסחריבשלב התרגום של הישגי המחקר הבסיסי לטכנולוגיות בעלות ענ

אחד הקשיים הרציניים העומדים בפני כל מוסדות המחקר היא רכש וחידוש של : ציוד תשתיתי

העיקרי . לצורך זה הוקמו מספר מנגנונים. שאינו בהישג של מוסד אחד בלבד, ציוד תשתיתי יקר

 ביוזמתו 0117 -מ הוקם ב"תל. הפורום לתשתיות למחקר מדעי –מ "ביניהם  הוא באמצעות תל

מ יצאו לפועל "באמצעות תל. יעקב זיו' פרופ, של נשיא  האקדמיה הלאומית למדעים דאז ובניהולו

אשר הביא , פרויקט הננוטכנולוגיה –כפי שיפורט להלן ובמיוחד , מספר פרויקטים חשובים

  .חברות תעשייה 22כולל הקמת , תוח ושגשוג תחום חשוב זה בישראל לפי

וכן תכניות , פועלים בארץ מכונים העוסקים במחקר יישומי בנוסף למוסדות להשכלה גבוהה

  .ממשלתיות תומכות מחקר יישומי

  –ם "יהתמ -הוקם פרויקט ה (2012-2016)במסגרת פרויקט הננוטכנולוגיה בפאזה השניה שלו 

FTA  (תחומים טכנולוגיים ממוקדים) ,(Focus Technology Area) ,  אשר התובנות הנובעות

 .בהמשךממנו מובאות 

 

 .על כל אלה ידווח בפרק זה
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 מחקר תרגומי באוניברסיטאות

 

 :להלן תאור קצר של המחקר התרגומי המתבצע באוניברסיטאות

המחקר התרגומי באוניברסיטה העברית מתקיים בעיקר  – האוניברסיטה העברית בירושלים .0

מפוס בעין ובק, אשר מכיל את הפקולטה למדעי הטבע, בקמפוס אדמונד ספרא בגבעת רם

בשיתוף עם עירית ירושלים . כרם בו ממוקמת הפקולטה לרפואה בצמוד לבית החולים הדסה

אשר יהווה " טק-היל"מתכוונת האוניברסיטה לבנות אשכול הייטק בגבעת רם שייקרא 

חגורת הייטק מסביב ליחידות האקדמיות וייצור מרחב גדול וייחודי מסוגו בארץ לפיתוח 

מופקדת על העברת הידע " יישום"חברת .  מי מדעי הטבע וההנדסהיזמות וחדשנות בתחו

המחקר . אשר בחלקן ימוקמו במתחם סמוך לקמפוס ספרא בגבעת רם, לתעשיות עתירות ידע

בפקולטה לרפואה הצמודה לבית החולים הדסה נוגע בעיקר לנושאים הקשורים לרפואה 

 –ומאידך , גיסא-תרופות מחדהעברת הידע בנושאים אלה היא לחברות פיתוח . ולבריאות

שיטות וטיפולים , הכוונה היא לפתח טכנולוגיות. שיתופי פעולה עם מערכת הבריאות

 .ומניעתן, חדשניים למחלות

 

, חקר המח, כולל ננוטכנולוגיה, הטכניון מוביל מחקר תרגומי בכמה תחומי מחקר – הטכניון .2

כן כלולים בתחום זה מחקרים על אור כמו . כולל רגנרציה של רקמות, רפואית-וכן הנדסה ביו

 I-CORES ושאים אלה נחקרים במסגרת מרכזי מצוינותנ . וחומר ועל פיסיקה ומערכות חיים

. רפואה-רובם שייכים לביו, זאת למטרת הקמת חברות הייטק העוסקות בנושאים שוניםו

מות עבודה מקו פעילות זו מייצרת, מאיץ חברות הזנק –" פקטור-טי"הקים גם את הטכניון 

פ עם משרד הכלכלה במסגרת תכניות שונות "שת. דמת קריירה של חוקרים צעיריםחדשים ומק

 .הביא להקמת עשרות רבות של פרויקטים

 

אביב מקודם באמצעות חברת -המחקר התרגומי באוניברסיטת תל – אביב-אוניברסיטת תל .3

. ניברסיטההמופקדת על מסחור המחקר היישומי באו" רמות"העברת הטכנולוגיה 

בארץ , בקשות לפטנטים חדשים 021 -באמצעותה מגישים חוקרי האוניברסיטה מדי שנה כ

הסכמי רישיון והסכמי מחקר בהיקף  31 -מדי שנה נחתמים כ. PCTוכן במסגרת , ל"ובחו

. ל"בארץ ובחו תעשייתיותחברת רמות משתפת פעולה עם חברות . ₪מיליון  31 -כספי של כ

וחוקריה משתפים פעולה עם , יברסיטה פעילות ענפה בנושאי בריאותמעבר לזאת יש לאונ

המשתייכים אדמיניסטרטיבית לפקולטה לרפואה של , רופאים בכל אזור המרכז

במסגרת זו מקיימת האוניברסיטה גם מרכזי מחקר הממוקמים בבתי החולים . האוניברסיטה

 .ובהם נערך מחקר תרגומי

 

י "ליישום המחקר התרגומי שנערך ע" ידע"פועלת חברת  במכון ויצמן  – מכון ויצמן למדע .4

במסגרת זו נושאים עכשיו  .טווח-רוב המחקרים במסגרת המחקר התרגומי הם ארוכי. מדעניו

אלה כוללים טיפולים בסוגי סרטן שונים כולל שלבים . פרי מחקרים שהחלו לפני שנים רבות

י המכון מהוות את הבסיס י מדענ"שיטות חדשניות שפותחו ע. מוקדמים של לוקמיה

חברת התרופות . פיתוח/אשר נמצאות בשלבים שונים של הקמה, לתעשיות מצליחות

אשר נמשך , מרק האריכה לאחרונה את הסכם שיתוף הפעולה שלה  עם המכוןוהטכנולוגיה 
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גם . "ביטוקסאר"וכן התרופה , "רביף"ובמסגרתו פותחה התרופה , כבר כארבעה עשורים

שבמסגרתו פותחה תרופת , עם חברת טבע נמשך זה שנים ארוכותשיתוף הפעולה 

 ."קופקסון"ה

 

גוריון בנגב מתקיים מחקר תרגומי במספר -באוניברסיטת בן – גוריון-אוניברסיטת בן .5

הפקולטה למדעי הבריאות , הפקולטה למדעי הטבע, כגון הפקולטה למדעי ההנדסה, פקולטות

ה מקיימת האוניברסיטה מספר מסלולי לימוד גם במסגרת ההורא. ובמכונים לחקר המדבר

י כך נותנים מסד רחב יותר לבוגרים לעסוק "המשלבים לימודי תואר ראשון בשתי מחלקות וע

לציון מיוחד ראויים המכונים לחקר המדבר שהם ייחודיים . לאחר לימודיהם במחקר תרגומי

נגב . ג.ב"עות חברת יישום המחקר התרגומי נעשה באמצ. ורמתוהזה בעולם בתחום המחקר 

 ".טכנולוגיות

 

אילן מתקיים במספר ניכר של -המחקר התרגומי באוניברסיטת בר – אילן-אוניברסיטת בר .2

, אופטיקה, טיהור מים, פיתוח תרופות ,סוללות, אנרגיה סולרית: תחומי מחקר כגון

אילן חברה -בר"עליו מופקדת חברת , המחקר התרגומי. רובוטיקה ועוד, אלקטרוניקה

.  על שיתופי פעולה עם התעשייה ועם מערכת הבריאות תאחראי, (BIRAD)" למחקר ופיתוח

-יותר מתריסר חברות הזנק הוקמו על בסיס הקניין הרוחני של חוקרי בר –באשר לתעשייה 

במיוחד לאחר הקמתה  ,בתחום הרפואה נוצר שיתוף פעולה עם מערכת הבריאות בגליל. אילן

גם בנושא הביואינפורמטיקה היתה . אילן בצפת-ניברסיטת ברשל הפקולטה לרפואה של או

 .אילן אחד מנושאי הדגל-אוניברסיטת בר

 

פועלת כזרוע העסקית " כרמל"החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה  – אוניברסיטת חיפה .7

החברה יוצרת . ודואגת למסחורו, נותנת הגנה לקניין הרוחני של חוקריה, של האוניברסיטה

ולה  עסקיים עם חברות שונות במטרה למצות את הפוטנציאל העסקי של שיתופי פע

היא ייסדה את חברת  2104במהלך שנת . י חוקרי האוניברסיטה"המחקרים הנערכים ע

כמו כן הקימה חברת . בפיתוח טיפול רפואי למחלת הסרטן העוסקת .ArtsAvit Ltdההזנק 

החברה חתמה גם . ביואינפורמטיקההעוסקת בפיתוח יישומים ל Pine Biotechאת  "כרמל"

 .וכן היא משתפת פעולה עם משרד הבריאות, על הסכמים עם מספר חברות

 

המחקר . בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה לא מתקיים מחקר לשמו – האוניברסיטה הפתוחה .8

נערך במסגרת שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות אחרות , כולל מחקר תרגומי, י חוקריה"ע

 .ומדווח שם

 

אוניברסיטת אריאל היא צעירה יחסית לשאר  – אוניברסיטת אריאל בשומרון .1

– ובפקולטה להנדסה , י הטבעבמדע -אך גם שם מתקיים מחקר תרגומי  , האוניברסיטאות

, רובוטים לניתוחים לפרוסקופיים –בתחום הרובוטיקה ; כולל הנדסת רקמות, פיתוח תרופות

המרכז הרפואי אסותא לצרכי  קשר עם ה יצרה האוניברסיט. וכן בנושא הכוונת תרופות

 .יישום מחקרים הנערכים בקמפוס
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 .'א.....חת מהאוניברסיטאות מופיע בנספח ח מפורט יותר על כל א"דו

 מחקר תרגומי במכללות

 

. כלומר מכללות להכשרת מורים, חלק גדול מהן הן מכללות הוראה, מכללות 21 -בארץ פועלות כ

. בהנדסה ובטכנולוגיה, טכנולוגיות העוסקות במדעים/כללות אקדמיותבין האחרות יש מספר מ

עם מעט מאוד עיסוק , לאוניברסיטאות המחקר במכללות הדגש הוא על הוראהבניגוד , בעיקרון

באוניברסיטאות  חלק מהמחקר במכללות נערך על ידי חברי הסגל בשיתוף עם עמיתיהם. במחקר

יש מספר , עם זאת. אשר אינם קיימים במכללות,  שלהןותוך שימוש בתשתיות מכשור ובמתקנים 

חברת העברת  ג"י מל"תוקם עואשר לשם יישומו , דוגמאות למחקר תרגומי שנערך במכללות

 .את כל המכללות אשר תשרתטכנולוגיה 

 

 :להלן תאור קצר של המחקר התרגומי הנערך במספר מכללות

 

מקיימת . ה מהנדסים בתחומים שוניםמכשיר – מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, עזריאלי .0

טכנולוגיה לטיפול פני שטח כדי להקטין חיכוך )מחקר תרגומי בנושאים כגון טריבולוגיה 

פיתוח טכנולוגיות הדפסה פונקציונליות ; פיתוח מזרקים וציוד רפואי  חד פעמי; (ובלאי

; האינפורמציה מודלים של תורת; שתייהמערכות לניטור מי  פיתוח; לפיתוח סנסורים זולים

 .ומחקרים בתחום מנהרות רוח

 

פעילות במחקר תרגומי במסגרת המרכז  – אביב-להנדסה בתלאפקה המכללה האקדמית  .2

ט של משרד הכלכלה ומשתף פעולה עם "ת ומתכנית מגנ"הזוכה למענקים ממפא, לעיבוד שפה

נושאי פרט לכך מתבצע באפקה מחקר תרגומי ב. בעיקר בתחום עיבוד דיבור, התעשייה

 .אנרגיה והנדסת חומרים, תכנון אנטנות, תחבורה

 

פ בין המחלקה למדעי "מחקר תרגומי מתבצע בשת – המכללה האקדמית הדסה בירושלים .3

מימד  והראיה -בעיקר בתחום התלת, "אי-מוביל"המחשב לבין חברת אינטל וחברת 

. אופטומטריה דהיינו ,כולל תחום עיקרי במכללה, מחשוב ברפואה, כמו כן. הממוחשבת

, כמו כן. קשר עם חברות  הייטק ויצרני עדשות מגע ועדשות אופטיות במסגרת זו מתקיים

צמחים פוטנציאליים  באיתור -בביוטכנולוגיה ו ,מתקיים מחקר תרגומי במחלת ניוון הקרנית

 .למטרות ריפוי

 

ה מקיימת מחקר תרגומי בנושאים הקשורים לביוטכנולוגי – חי-המכללה האקדמית תל .4

 –( ז מחקר יישומי גלילכמר)מקיימת קשר הדוק עם חוקרי מיגל המכללה . תעשיית המזוןלו

חקר חלבונים , כימיה, כולל מדעי הצמח, תחומי-לפיתוחים הקשורים במחקר חקלאי רב

 .פיתוח ויישום של מודלים חישוביים מתקדמים, כן-כמו. ומיקרוביולוגיה

 

: מסחור באופק אשכולות עם חברות תעשייה פרויקטימקיימת  – מכללת אורט בראודה .5

פרויקט ; בנושא כריית מידע' פרויקט אורנג; פרויקט חניתה בתחום כרסום המתכות
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ופרויקטים ; בתחום הצנרת הפלסטית –פרויקט גולן פלסטיק ; מחקר אלגוריתמי –אסתיאה 

 .נוספים שנמצאים עכשיו בשלבי הקמה ופיתוח

 

, דולה בנגבזוהי המכללה להנדסה הג – שמעון ש סמי"המכללה האקדמית להנדסה ע .2

; פיתוח מערכת להשתקת רעשים – YOYS: פ עם התעשייה"תומעודדת את חוקריה לש

דוגמא . מרכזי מחקר בתחומים שונים; מרכז לחקר קורוזיה; פיתוח עגלת נכים פנאומטית

צעות הסביבה בזמן אמת באמאויר פיתוח מערכת לניטור  –למחקר המתבצע במרכז מחקר 

פ עם "בשת)פיתוח מערכות רובוטיות , כן כמו. הנשלטים מרחוק, מכשירים מעופפים

 .רובוט כמפרק כדורי –( אוניברסיטת מדריד

 

וזאת בהקשר , יצובעפעיל בעיקר בנושא המחקר בתחום ה -  (HIT)המכון הטכנולוגי בחולון .7

והייצור וגם  תחום התעשייה, עולם התקשורת, למערכות שונות כגון מערכת הביטחון

 .גם בעולם התרבות –וכמובן , המסחר

 

מרכז הפעילות במחקר תרגומי מתקיימת במחלקה להנדסת פלסטיקה  – שנקר הנדסה .8

אשר להם תכונות  Nanotubesלדוגמא מחקר בתחום הננוטכנולוגיה לפיתוח . ופולימרים

חומרים -של ננוייצור . משפר תכונות מכניותמרוכבים שימוש בחומרים . מכניות ייחודיות

, פיתוח של טכנולוגיות אריזה חכמות, כמו כן. לאלקטרודות חשמליות וליישומים אופטיים

 .בעיקר עבור תעשיות המזון והתרופות

 

 –עוסק בעיקר בהנדסת אלקטרו אופטיקה , שנים 42הקיים כבר  – המרכז האקדמי לב .1

אופטיקה של מקורות , קאופטיקה לחקר החלל וחישה מרחו, אופטיקה רפואית ועבוד תמונה

פ עם תעשיות הייטק "שת. לוגיה הקשורה לסיבים אופטייםננוטכנו/וכן מיקרו, אור ולייזרים

 .ועם הצבא והמשטרה

 

 .'ב.....דיווח מפורט על המחקר התרגומי במכללות בנספח 

 

 

 

 

 חברות העברת הטכנולוגיה ומסחור הפועלות במערכת ההשכלה הגבוהה

 

 טה העבריתהאוניברסי –" יישום" .0

 הטכניון –מוסד הטכניון למחקר ופיתוח  .2

 אביב-אוניברסיטת תל – "רמות" .3

 מכון ויצמן – "ידע" .4

 גוריון-אוניברסיטת בן – "טכנולוגיות נגב. ג.ב" .5

2. "BIRAD"   - אילן-אוניברסיטת בר 

 חברה ליישום במכללות –ג "בהקמה על ידי מל .7
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 רפואה-מחקר תרגומי בשטח הביו

 

ח תרופות ופיתוח ציוד רפואי תופש מקום נכבד ובעיקר פיתו, פואי התרגומיר-נושא המחקר הביו

-ועדת היגוי של האקדמיה הלאומית למדעים דנה בנושא זה ואף הקימה תת. במחקר בישראל

רפואי -אשר מסקנות דיוניה כלולים בדוח להערכת מצב המחקר הביו, ועדה בינלאומית ייחודית

הוועדה הדגישה בהמלצותיה את החשיבות של -תת. 2111האקדמיה בשנת י "בישראל שפורסם ע

וכן את הצורך בהגנה על הקניין הרוחני של , רפואי התרגומי לחברה ולכלכלה-המחקר הביו

דגש מיוחד הושם על חקיקה בהקשר . כולל בתי חולים, החוקרים והמוסדות בהם הם עובדים

הוועדה המליצה על הצורך בהשקעה . ב"חקק בארהשנ (Bayh-Dole)"ביי דול "בדומה לחוק , זה

 . לאומית

 

 'ג......הוועדה מצורף בנספח  -דוח תת

 

 

 מחקר תרגומי במדעי הרוח והחברה

 

גם במדעי הרוח והחברה קיימת . לרוב במדעי הטבע ובמדעים המדויקיםמקובל נושא המחקר התרגומי 

סוגים שונים של מחקרים רלוונטיים מתוארים . פעילות ענפה בכיוון זה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

שונות במחלקות  –הנובעים מחקר הלשון ומדע הבלשנות , נושאים: כלהלן, ב"בנספחים המצ

הלמידה החישובית על ענפיה , נושאים שונים הנוגעים להפרעות בתקשורת.  באוניברסיטת חיפה

 .נומיהתוך התמקדות בתחום הארגו, השונים והפסיכולוגיה הקוגניטיבית

. דיסציפלינרי-מעיד על מגמתו ותוכנו הבין ותחום ששמ, לכך יש להוסיף את תחום הבלשנות החישובית

מתקבלים בברכה לחברות   שבוגרי המחלקות לבלשנות באוניברסיטאות בארץ, בנושא זה ראוי לציין

מהם אף הקים את אחד . ,Cotextors (Orfin Ventures, מיקרוספוט, דוגמת גוגל)  .הייטק מכל הסוגים

, syntactic parsersפותחו , בין סוגי המחקר התרגומי בתחום זה ". רב מילים"מפעל המילון הממוחשב 

כן פותח מנתח מורפולוגי המאפשר ניתוח . כדרך לניתוח ממוחשב של מבנה המשפטים בשפה העברית

לק נכבד מיוזמות אלו ח. הרכבן המורפולוגי ושיוכן הקטגוריאלי בשפה העברית, ממוחשב של מילים

 :בשם לאומי שמרכזו באוניברסיטת קרניגי מלון-נערכו בארץ במסגרת הארכיון הבין

Child Language Data System –  /http:childes.psy.cmu.edu , לדוגמא מובהקת- Big Data. 

א ארכיון זה כולל חומר רב גם בשפה העברית שהועבר אליו מחוקרים באוניברסיטאות בארץ והו

כיום עמלים על הכנת ספר מקיף על מבנה העברית החדשה . מזמן אינו מוגבל רק לשפת ילדים

-התיאורים בספר אמורים להיות מבוססי. שבו משתתפים נציגי אוניברסיטאות שונות בארץ

שנאספו ותועתקו בארץ  בקורפוסיםכך שהמחברים נעזרים בין היתר , [usage-based]שימוש 

 .ומי זהלא-במסגרת מפעל בין

 

 'ג....מידע נוסף מפורט יותר מופיע בנספח  
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 תשתיות למחקר תרגומי

 

למטרה זו . וחידושו, כל מוסדות המחקר בארץ עומדים תדירות בפני הקושי לרכש של ציוד יקר

המדען הראשי של משרד , ת"תשתיות למחקר שבו שותפים ות –מ "פורום תל 0117 -הוקם ב

ומאז הקמתו , הפורום פועל על בסיס איגום משאבים. והאוצר משרד המדע, ת"מפא, הכלכלה

 : פרויקטים 02החליט על ביצוע של 

 .ESRF   ($ 10M)השתתפות שנתית במתקן הסינכרוטרון האירופי  .0

 .(25M $)מיזם אינטרנט לתקשורת רחבת פס  .2

 .SARAF  ($ 25M)בשורק  גרעינימאיץ חלקיקים במרכז למחקר  .3

 .(11M $)כנולוגיה ציוד כבד למחקרים בננוט .4

 .(78M $)פ לננוטכנולוגיה בטכניון "מרכז מו .5

 .(142.5M $)פ לננוטכנולוגיה וננו מדע בחמש אוניברסיטאות נוספות "מרכזי מו .2

 .(10M $)פ ביוטכנולוגי "מרכזי ציוד למו .7

 .(2.6M $)" גריד"תשתית לרשת  .8

 .(10M $)פ בתאי גזע "ציוד למו .1

 .(8.9M $)בנק רקמות לאומי  .01

 .(25M $)פ לחקר המוח "מומרכז  .00

 .(56M $)מרכז לחקר הפוטוניקה  .02

 

 'ד....דוח מפורט יותר על הסטטוס של כל אחד מהפרויקטים האלה מופיע בנספח  

 

ההשקעה הגבוהה ביותר בציוד תשתיתי היתה בתחום , כפי שמורים הנתונים לעיל

התכנית . מ"י תל"ת עתחום זה לא היה קיים בארץ לפני הקמת התשתי למעשה, הננוטכנולוגיה

והסתיימה . 2117 -ובשאר האוניברסיטאות ב 2115שנתית הראשונה החלה בטכניון בשנת -החמש

זהו השלב הראשון לבניית התשתית המחקרית הראשונית שעליה מתבסס היישום . 2100 -ב

 .תעשייתי-הטכנולוגי

ל התכנית הביאה לכינונה ש 2115-2100הצלחתה המוכחת של התכנית הראשונה בשנים 

שמטרותיה הן שימור וטיפוח של  2102-2102טכנולוגיה בשנים -מדע-הלאומית השניה לננו

. בהדגשה על העברת הידע, הייעודי למטרות יישום התשתית באוניברסיטאות והמשך הפיתוח

; פוטוניקה-ננו ;חומרים -ננו  –המרכיב החדשני הוא התמקדות בתחומים טכנולוגיים מוגדרים  

. טכנולוגיה להדפסה על משטחים שונים-ביולוגיה וכן שימושים פרקטיים של ננו-ננו; הרפוא-ננו

לקראת סיום התכנית השניה ניתן להעריך כי נוצרה בהצלחה התשתית הלאומית להקמת 

נקלטו  ןובהחברות תעשייה  22הוקמו   –טכנולוגיה  -ססת מדע הנשענת על ננותעשייה מבו

 .ל למטרה ממוקדת זו"וכאלה שחזרו מחועשרות רבות של מדענים מהארץ 

 

 'ד...מופיע כחלק מנספח  2105טכנולוגיה בישראל -דוח מפורט על הננו
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 מכונים העוסקים במחקר תרגומי

 

מכונים ויחידות  011 -בסקר שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמצא שקיימים בישראל כ

לציון מיוחד ראויים מרכז . תרגומימחקר במגזר הממשלתי והציבורי שבחלקם נערך גם מחקר 

בהקשר לחקר הים ראוי להזכיר . והחברה לחקר ימים ואגמים( מרכז וולקני)המחקר החקלאי 

המכון ממוקם . ת"לפני כשנתיים במימון ותאשר הוקם  ןהמרכז הישראלי לחקר הים התיכואת 

חשיבותו . פ פעולה של כל האוניברסיטאות בארץ"אוניברסיטת חיפה ופועל במסגרת שתב

היישומית במחקר תרגומי נובעת ממאגרי הגז והנפט שהתגלו בים התיכון והתמריץ לניצולם 

תוך , המרכז שם דגש על פיתוח מחקר ימי. תוך שמירה על איכות הסביבה, והמיטבי המרבי

ת היה לתקופה "המימון של ות. שיתוף עם התעשייה והקמתו קידמה משמעותית את הנושא

לניצול התשתית , דים על מציאת נתיבים ומימון לפעילותו לטווח ארוךקצובה וכעת שוק

 .המחקרית והיישומית

 

הוא "( מרכז וולקני, מינהל המחקר החקלאי: "השם הרשמי" )מרכז וולקני"או " מכון וולקני"

וולקני -הוא קרוי על שמו של יצחק אלעזרי. המוסד הגדול ביותר בישראל העוסק במחקר חקלאי

המינהל . אשר היוותה את הבסיס להתפתחותו, מייסד תחנת הניסויים החקלאיים, (וילקנסקי)

מבצע ומפקח על , מסייע לחקלאים בישראל בפתרון בעיות שונות בתחום החקלאות ויוזם

 .מחקרים חקלאיים ומחקרים בתחום הנדסת המזון

, שדותהמחקר המתנהל במרכז הוא יישומי וחידושים רבים שיצאו ממנו מצאו את דרכם ל

בין התחומים בהם עסקו אנשי המינהל אפשר למנות גידולים . למטעים ולשווקים בארץ ובעולם

מיכון , טיפול בתוצרת לאחר הקטיף, חקלאות באזורים צחיחים, השקיה, (גידולי חממה)מוגנים 

 .ירקות וצמחי נוי, חקלאי וזנים חדשים של פירות

 

 פ יישומי בישראל"מודל מוצע להקמת מכוני מו

 

ל בשנים האחרונות מצביעים על צורך בהעמקת רמת "ניתוחים שנעשו בתעשיות בארץ ובחו

התעשייה הישראלית הגיעה בעשורים . החדשנות של המוצרים כדי לשמר את היתרון התחרותי

הצטיינות זו באה לידי ביטוי בעיקר בתחומי . האחרונים להישגים גבוהים ברמה הבינלאומית

.   והיישומים הביטחוניים ICT -לוגיה עם דגש ברור לתחומי ההתעשייה עתירת הטכנו

פ מפותח בתעשייה "מו, א טכני ברמה גבוהה"כ :ההצטיינות נגזרה משלושה גורמים

 .מחייבים חיזוק בשלושת המישורים הללו העתידצרכי . ואינטראקציה טובה עם האקדמיה

 .פ יישומי"י הקמת מכוני מו"אחת הדרכים למימוש זאת היא ע

 

 .'ה....מודל מוצע למכונים כאלה מופיע בנספח 
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 תכניות ממשלתיות תומכות מחקר תרגומי

 

 .המדען הראשי של משרד הכלכלה – תכנית קמין .0

, לאור העובדה שהמחקר הבסיסי בארץ הוא איכותי ונמצא בחזית הידע והטכנולוגיה בעולם

ישומי יחקר מידום ק)קמין  הוקמה תכנית, ועל מנת לנצל ידע זה ולהעביר אותו לתעשייה

שלתו לשלב שבו גורם בשמטרתה לתמוך במחקר במוסדות האקדמיים ולהביא לה( בחרנ

 2105ועד תום  2100התכנית יצאה לדרך בשנת . עסקי יכול להחליט אם להשקיע ביישומו

 .בקשות מחקר מאוניברסיטאות המחקר ובתי חולים 281 -אושרו כ

 

 .ען הראשי של משרד הכלכלההמד - "מגנטון"ט ו"תכנית מגנ .2

. לקידום התעשייה הישראלית ט היא אחד ממסלולי הסיוע של המדען הראשי"תכנית מגנ

קידום טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך שעשויות  –ומאפייניה  0114התכנית פועלת משנת 

ת התכנית מבוסס. לסייע לפיתוח דורות חדשים של קווי מוצר או שדרוג קווי מוצר קיימים

עם דגש על עבוד המחקר , פ בין מוסד להשכלה גבוהה ובין מספר חברות תעשייה"על שת

במקביל מתקיים איגוד המשתמשים . היישומי באקדמיה וחיבורו לתעשייה הישראלית

המכוון למחקר " נופר"מסלול    כן פועל-כמו. ות וקליטתן בתעשייהמבטכנולוגיות מתקד

 .ווקידומ, השקעה של התעשייהאשר טרם הבשיל ל, יישומי באקדמיה

 

גופים ומוסדות המקיימים , הביטחון מספר רב של ארגונים למערכת – אקדמי פ בטחוני"מו .3

הם מקיימים קשר עם המוסדות האקדמיים , בנוסף, אך. בעיקר מחקר יישומי ומעשי

עניין למערכת  ים הנערכים באוניברסיטאות ושיש בהםומשקיעים בתמיכה בפרויקט

כמו ". קול קורא אקדמיה"אשר מפעיל את תכנית  –ת "בעיקר פעיל בנושא זה מפא. הביטחון

המקדמת רעיונות מקוריים , אזרחי/פ דואלי בטחוני"מינוף מו –" מימד"כן  פועלת קרן 

, שלא נעשות במסגרת מימון ציבורי אחר, ויצירתיים לרבות טכנולוגיות חדשות וחדשניות

 .צרים ברי מסחוראשר עשויים להוות בסיס לפיתוח מו

 

ת ותפקידה "קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולות – קרן פזי .4

, טכנולוגי ואת הכשרת כוח האדם המדעי בתחום זה –את הידע המדעי , לקדם את המחקר

שיכולתה של הוועדה לאנרגיה לעמוד במשימותיה ובאתגרים העומדים  זאת לאור העובדה

הנושא חשוב במיוחד כיוון . באיכות וברמת כוח האדם העומד לרשותהלפניה תלויים 

מה שמהווה אתגר מובנה ליכולת למשוך ולשמר , שהעבודה היא במסגרת סגורה ומסווגת

 .חוקרים מצטיינים

 

 (FTA –ם "תמי)תחומים טכנולוגיים ממוקדים  .5

חדשנות  צפוי בעשור הקרוב גל חדש של, לאור ההתפתחות הרחבה של תעשיית ההייטק

מרכיב חדשני בתכנית הלאומית בכוון זה . טכנולוגית שתהווה בסיס לתעשיות המדע-מדעית

: יעדיו הם . הוא מעקב ובקרה של תחומים טכנולוגיים ממוקדים באוניברסיטאות המחקר

 קידום ; תרגומי חדשני-של תשתיות אנושיות ומחקריות לכווני מחקר ייעודי מרביניצול 
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מינוף ,  התעשייה והמעבדות הלאומיות, פ בין אוניברסיטאות המחקר"שיתוף הפעולה במו

 פ "עידוד שת; המחקרית באוניברסיטאותההשקעה הממשלתית במרכזי ההצטיינות 

 פיתוח וקידום קשרים בינלאומיים; תרגומי-אוניברסיטאי במחקר ופיתוח ייעודי-בין

יה במרכזי מיומנות ם תה"מסגרת הפעולה של תמי. במחקר בתחומי מדע וטכנולוגיה

ם יוקם לאחר בדיקה "כל אשכול של תמי. בתחום רחב של חדשנות, באוניברסיטאות

 .עם מעקב של ועדה מייעצת בינלאומית, שנתי-על בסיס של תכנון ותקצוב רב, מסודרת

 .מ"תל י"ם יבוצע ע"ניהול תכנית התמי

 

  ית האנרגיה והמיםפעילות מימון מחקרים של המדענית הראשית במשרד התשתיות הלאומ .2

האנרגיה , יחידת המדען הראשי היא הזרוע הטכנולוגית של משרד התשתיות הלאומיות

תוך , והטכנולוגיות של ישראל תהיחידה שואפת לשמר ולפתח את התשתיות הפיזיו. והמים

בחברות הזנק ובאמצעות שתופי פעולה עם , פ באקדמיה"תכנון ובניית כלים להשקעה במו

 פ תשתיתי "מימון המחקרים הוא על בסיס קול קורא למחקר מו. בארץ ובעולםגופים שונים 

וכן , של מחצבים ואוצרות טבע, בנושאים כגון גיאולוגיה וגיאופיזיקה של גז טבעי ונפט

. המחקר נערך בכל האוניברסיטאות וגם במכללות, מחקרים בתחום רעידות אדמה ועוד

, רשתות חכמות, אנרגיה סולארית: מחקר הםבאשר לנושא האנרגיה התחומים בהם נערך ה

למשרד יש שתופי פעולה עם קרנות . אגירת אנרגיה גרעינית ושימור אנרגיה, תחליפי דלקים

 .בשיתוף פעולה עם אירופה כןו, BSF -ו  BIRDבארץ כגון 

 

לשכת המדענית הראשית של  פעילות לשכת המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה .7

: נושאים רוחביים להם יש ממשקים עם משרדי ממשלה אחרים כגון מקדמתזה משרד 

; טכנולוגיות סביבתיות לרבות חישה מרחוק; הערכות לשינוי אקלים; בריאות וסביבה

שיקום ; מסה-הפקת אנרגיה מביו; תחליפי נפט לתחבורה, המצוק החופי; קידוחי גז ונפט

 .וכן הערכת המערכות האקולוגיות ועוד; הכרמל

ושאים האלה נערכים מחקרים והידע המצטבר מתוצאות המחקרים ומהעבודה בכל הנ

הן עם מדענים , השוטפת בלשכה מנוצל ליצירת קשרים הן עם משרדי הממשלה הרלבנטיים

 .קידום החדשנות הטכנולוגית והן עם התעשייהלבמוסדות ההשכלה הגבוהה 

 

 .'ו...ממשלתיות מופיעים בנספחפרטים נוספים על המחקר התרגומי המתבצע במסגרת התכניות ה
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 המלצות

 

וזאת לשם תועלת לאנושות , תפקיד האוניברסיטאות הוא לעסוק במחקר בסיסי והוראה .0

יש לנצל את הידע הנצבר לכוון מחקר ייעודי שיתרום , עם זאת. והכשרת ההון האנושי

 .לביטחון ולפיתוח באופן כללי, לבריאות, לכלכלה

 

י עידוד התכניות "ע, שיתוף הפעולה בין האוניברסיטאות והתעשייהיש למצוא דרכים לתגבור  .2

 .בעיקר במסגרת משרד הכלכלה והרשות לחדשנות, הממשלתיות הייעודיות לנושא זה

 

כגון , יש לעודד מחקר תרגומי ותכניות ייחודיות הקשורות לנושאים בעלי חשיבות לאומית .3

 .'בריאות וכו, אנרגיות מתחדשות, סביבה, בטחון

 

 .(FTA)ש לחזק את הנושאים הכלולים במסגרת התכניות לתחומים טכנולוגיים ממוקדים י .4

 

יש לשמר את מצויינותו של המחקר הבסיסי , עם כל החשיבות של המחקר הייעודי והיישומי .5

על אוניברסיטאות המחקר מוטלת האחריות למצוא את האיזון . במוסדות להשכלה גבוהה

  .הנכון בין שני תחומים אלה
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מחקר תרגומי במכונים לחקר המדבר ע״ש יעקב ��!ושטיין של !וניברסיטת בן-גוריון בנגב

 רוב המחקר הנערך במחלקה �!1רגית השמש והפיסיקה של הסביבה במכונים לחקר המדבר של !וניברסיטת בן-גוריון בנגב

 מתמקד בשימוש בכלים מתימטיים-פי���!�יים וניסויים שמטרתם להעשיר !; ההבנה הבסיסית של תהליכים ותופעות שיש

 להם חשיבות בחיי !1וש בסביבה, בפרט, הסביבה הצחיחה, במגוון רחב של תחומי מחקר.  במספר נוש!�ם מלווה פעילות זו

 .  הפעילות מכסה חקר חמרים חדשני בעל חשיבותועם התעשייהבשיתוף פעולה עם !�ולוגים, ביולוגים וחוקרי חקל!ות, 

 בהתמרת !נרגית השמש, כולל בקרינת שמש מרוכזת לעצמות גבוהות !�5י מונים מעצמת שמש טבעית, ובש!�% המרכזית של

!1רגיה חלופית תוך שימוש בממבר!1ות מעבירות יונים ובנוזלים יוניים.  מחקר ענף מתבצע בתחום הדינמיקה של  !#ירת 

בהתפלת מים רב חשיבות  סלקטיביות – נוש!  ממבר!נות  יונים דרך  תעשיתיים במיקרו-זורמים, הכולל: מעבר  ויישומים   

%!ינט�!קציה של המתחוללים בים המלח, במפרץ !ילת;  תהליכים  והשלכותיה על  ה!טמוספרה  הפיסיקה של   פלו!ידיקה; 

והדינמיקה של  תופעות !טמוספריות עם הדינמיקה של השכבה העליונה של המים ב!וקינוס; המהימנות של חיזוי !קלימי; 

חול – דיונות  של  הדינמיקה  של  בהקשר  נחקרת  גרגירי  חומר  של  הפיסיקה  �!וקינוס.   היבשה  בין  במעבר  קרח   תכסית 

 התנועתיות שלהן, יציבותן, ו%!ינט�!�ציה שלהן עם תכסית צמחיה.  מחקר ענף מתבצע בתחום התהליכים הל! ���1!���ם

 השולטים בהיווצרות של תבניות צמחיה עקב תחרות בין צמחים על ה�"!� הנדיר, מים, והשפעותיהם על המערכת ה!�ולוגית

ההיבטים המתימטיים של ההתפתחות בזמן של ההרכב הגנטי של !�,לוסיות בעלי חיים  בסביבות צחיחות. כמו-כן, נחקרים 

שנכחדו והוחזרו מחדש לנגב, ההיבטים ה����5!���ם של גידול !צות בביו-��!�����., ותופעות גליות �!-לי�1!��ות בטבע.

 במהלך השנים פעלו חוקרי המחלקה בשיתוף פעולה עם התעשייה, בעיקר בתחום התכנון של מערכות ס��!��ות וחקר חמרים

בהקשר של !%�#�1 חלופית, !� שלת�
!�; המחקרים היו השלכות טכנולוגיות.  להלן 	�#�!�; של הזמן %!�9ון.

 לעבודתם של יצחק רובינשטיין ובוריס זלצמן, שש�!ה בגילוי עיוני של תופעה פי���!�ית חדשה בתחום ההידרודינמיקה, יש

כבר היום חשיבות טכנולוגית רבה בתחום המיקרופל�!�	��ה.

חברת  עם  פעולה  שיתוף  יש  פיימן  Southwestלדוד   Solar  Technologiesמערכות של  פיתוח  בפרויקט  מ!רה״ב    

פוט����!��; עםקרינת שמש מרוכזת.

מהודו בתחום הפיתוח שלReliance Industries Limitedלגולן בל, ג׳ף גורדון וי!יר זרמי יש שיתוף פעולה עם חברת    

בי��!���רים לגידול !
�; חד ;!�ות.
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  אוניברסיטת חיפה –מחקר תרגומי 
 

 של המחקר בפסיכולוגיה קוגניטיבית םיישומי

 

שמים את הידע בפסיכולוגיה קוגניטיבית לתחומים יבמרבית האוניברסיטאות נערכים מחקרים המי

( מכון לעיבוד מידע וקבלת החלטותזרוע היישומית של הה)במוקד לארגונומיה וגורמי אנוש . מגוונים

. באוניברסיטת חיפה נערכו במהלך השנים מחקרים רבים עבור מערכת הביטחון והתעשיה האזרחית

את בחנו מחקרים . מחשב-מכונה ואדם-המחקרים עוסקים בשיפור הביצוע האנושי במערכות אדם

 תהאופטימליצורה את ה, אוטומטיות באופן חלקישהן מערכות מפעיל אנושי עם התפקוד המשותף של 

נבדקו . מחשב מעבודה מול מסכיכתוצאה הפחתת עייפות להדרכים ו, דע בתצוגות עמוסותלהצגת מי

בחנה יעילותם של תצוגות נ. היבטים שונים בעבודת משמרות במטלות הדורשות קשב מתמשך

כאמצעי לשיפור הביצוע  במטלות שליטה ובקרהסטריאוסקופיות הן לשימוש בתא הטייס והן לשימוש 

בשנים האחרונות נבחנות השלכות לנהיגה . והוגשו הצעות לתכנון חדרי פיקוד, ולהפחתת העייפות החזותית

שלטי , תפיסתימחקרים שעשו שימוש בסימולטור נהיגה בחנו את ההשפעה של עומס . ובטיחות בדרכים

 . של סימונים שונים של מעברי חציה ונבחנה יעילותם, מערכות חכמות ברכב, מצלמות מהירות, פרסום

של עומס מנטלי והתמודדות בדרישות , בפקולטה לתעשייה וניהול בטכניון חוקרים מזה שנים תהליכי קשב

למחקר דגש מיוחד על פיתוח מיומנויות קוגניטיביות של ניהול קשב והתמודדות . תפקידים מורכבים

יושמה במרוצת השנים לפיתוח מאמן קשב לטיסה  העבודה התיאורטית והניסיונית אף. מנטאלי בעומס

כמו כן נעשו יישומים נרחבים . אשר נבדק ואומץ בתכנית האימונים של קורס טיס בחיל האוויר הישראלי

בתחומים של בטיחות והנדסת אנוש במפעלי תעשיה ושיפור סביבת העבודה הרפואית ובטיחות החולה 

 .בבתי חולים

. חושית-חקר זה לפיתוחן של מערכות אימון במדמי מציאות מדומה רבבשנים האחרונות שימש בסיס מ

.  תעשייה וספורט, פיתח מערכות אימון לתפקידי רפואה, אשר ממומן על ידי הקהילה האירופית, הפרויקט

אשר מפתחת מאמנים קוגניטיביים   ACEלאחרונה מנחה מחקר זה את עבודתה של חברת ההזנק 

שהנם כיום  , במסגרת זאת פותחו מערכות אימון לכדורסל והוקי קרח .דמויי משחקי מחשב, לספורט

בשנה הזאת מתנהל פיתוח מערכת אימון לכדורגל אשר תבחן בקרוב . מוצרים מסחריים הנמכרים בעולם

 (  /https://www.intelligym.com'ר)

באוניברסיטת בן נהיגה ובטיחות בדרכים נערכים גם , אנושגורמי מחקרים דומים בנושאים של הנדסת 

-באוניברסיטת תל, (המחלקה לניהול) אילן-באוניברסיטת בר( המחלקה להנדסת תעשייה וניהול)גוריון 

כמובן שעקרונות מתחום  המחקר בפסיכולוגיה  .באוניברסיטת אריאלו, (המחלקה להנדסת תעשיה) אביב

 .תכניות הוראה במסגרת המחקר בחינוך ובהוראת המדעיםהקוגניטיבית מוטמעים ב
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 שבט תשע"ובז'   
 2102ינואר ב 07 

 100580סימוכין:
 
 

 לכבוד
 המחלקה לאימונולוגיה ,ארנוןפרופ' רות 

 מכון ויצמן למדע
 רחובות
 ruth.arnon@weizmann.ac.ilדוא"ל 

 

 שלום רב,
 
 

 פעילות בתחום של מחקר תרגומי באוניברסיטת אריאל הנדון:

 

ך סיכום של כחצי עמוד על פעילות מחקר תרגומי יבהמשך לבקשתך אנו מעבירים אלי
מחקר  על חיזוק הפעילות בתחום שלבאוניברסיטת אריאל. אוניברסיטת אריאל שמה דגש 

  וכרגע מתנהלים באוניברסיטה מספר פרויקטים בתחום זה. ,תרגומי
 

המלנומה  לטיפול בסרטן פפטידים ציקליים קצריםפרויקטים כוללים פיתוח במדעי הטבע, ה
. בשיתוף עם חוקרים מהמו"פ האזורי שומרון ובקעת הירדן, מפתחים התמכרות לסמים קשיםוב

סכרת וייתר לחץ דם. פרעות נפשיות, בהלטיפול  (botanical drugsתרופות על בסיס צמחי  )
כמצע אלמוגים במעבדה להתחדשות תאי עצב, מפתחים טכנולוגיות המבוססות על שימוש ב

תחום בתחום הנדסת הרקמות ופעילים מאד בפגיעות מוחיות. בנוסף אנו לטיפול ב לגידול תאים
 הרפואה המותאמת אישית.

 
שימוש בפלזמה קרה ושיטות לבידוד נוגדנים באופן מהיר ובטוח,  יםפתחבפקולטה להנדסה מ

 ליצירת תרחיפי תרופות.
 

לפרוסקופיים,  לניתוחים רובוטית אחד הפרויקטים בתחום הרובוטיקה, שהתמקד בפיתוח זרוע
 נמצא כעת בתהליכי מסחור מתקדמים.

 
חוקרים ממדעי הטבע, יחד עם חוקרים ממדעי ההנדסה, מקדמים טכנולוגיות להולכה ממוקדת 

 (.targeted drug deliveryשל תרופות )
 

 בתקופה אחרונה הצלחנו לעניין תורמים ומשקיעים לקדם את המחקר התרגומי באוניברסיטה.
 

כך, נבנתה גם קרן מחקר משותפת עם חמשת המרכזים הרפואיים של אסותא, שמטרתה -נוסף על
לעודד מחקר שיגשר בין המחקר בסיסי שמתנהל באוניברסיטת אריאל לבין המחקר הקליני 

 שמתנהל באסותא.
 

 באוניברסיטה.המתקיימים  התרגומיים יםחקרהמאחד נשמח להרחיב על כל 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                       
 

 פרופ' יהודה דנון                                                                                          
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24.2.2106 

 

 

 מחקר תרגומי במכללה האקדמית הדסה
 

  

המכללה האקדמית הדסה מעודדת שיתופי פעולה בין החוקרים במוסד לבין שחקני מפתח 

הפרעות , אופטומטריה, מדעי המחשב: מחקר תרגומי מתבצע במחלקות .בתעשייה ובחברה

הול מערכות hנ, איכות הסביבה, תקשורת צילומית, מעבדה רפואית, ביוטכנולוגיה, בתקשורת

 . שרות ופוליטיקה ותקשורת

 

 : להלן כמה דוגמאות למחקר תרגומי במחלקות המכללה

. שיתוף פעולה במחקר תרגומי בין המחלקה למדעי המחשב לבין חברת אינטל וחברת מוביל אי

בהם מעורבים עובדי אינטל ומוביל אי שהם , צע דרך פרויקטים משותפיםשיתוף הפעולה מתב

. סטודנטים לתואר ראשון ושני במחלקה במיוחד בתחום התלת מימד והראייה הממוחשבת

, סאונד הרפואי הפונה אל גילוי מוקדם של סרטן-מתבצע במחלקה מחקר בתחום האולטרה

מחקר תרגומי בתחום המחשוב ברפואה מתבצע בשיתוף פעולה עם העמותה . כגון סרטן השד

מחקר תרגומי נוסף הוא בשיטות מתקדמות לזיהוי . ALSלחולי מחלת ניוון השרירים 

שטרת ישראל אובייקטים בתמונות הכולל גם שיתוף פעולה עם המחלקה לזיהוי פלילי במ

Center for Statistics and Applications in Forensic Evidence (CSAFE )בירושלים ועם 

 .האמריקאי

 

טק ויצרנים של -המחלקה לאופטומטריה ומדעי הראייה עומדת בקשר הדוק עם חברות היי

צרים של מו( 'כולל עבודות גמר בשנה ד)עדשות מגע ועדשות אופטיות ועורכת מחקרים קליניים 

מתבצע מחקר תרגומי אשר מצא מהו סדר הבדיקה הנכון  .חדשים בשוק האופטומטריה

עיניות שיכולות -גילוי מוקדם של בעיות דו, בבדיקות מסוג יכולת כינוס ופיזור של העיניים

נטיית צירי הראייה של העיניים כמבטא את אופיו , למנוע קושי בקריאה ובכתיבה אצל ילדים

מתבצע . ההבדל בין שיטות שונות למדידת אקומודציה, חבי של האדםותפיסת עולמו המר

זו מחלה הגורמת לעיוות . המכונה בעברית ניוון קרנית, מחקר תרגומי במחלת הקרטוקונוס

אלא מעוותת , במבנה הקרנית כך שהקמירות שלה אינה אחידה ואינה יוצרת צורת כיפה

 . ויוצרת צורת חרוט

  

198



 

 

 

 

סקה במחקר תרגומי באיתור צמחים פוטנציאליים באגן הים המחלקה לביוטכנולוגיה ע

י "ל ומומן ע"המחקר הינו בינ. ,קוסמטיקה ותעשייה, תוספות מזון, התיכון למטרות מרפא

. ב"שבארה Rutgers -האיחוד האירופי ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטאות מצפון קרוליינה ו

צמחים מנסים במחקר למצוא באמצעות ה. במסגרת המחקר נחקרו צמחים ברחבי ישראל

. לבדוק שימושים של צמחים כתוספי מזון ועוד, סכרת וסרטן, פתרונות למחלות זיהומיות

 2104המחקר הסתיים בדצמבר 

, המחלקה לביוטכנולוגיה  ממשיכה את תחום מחקרי בשיתוף פעולה עם מכוני מחקר בארץ

רה לפתח מרכז מצוינות לזיהוי  פ הערבה התיכונה במט"פ צפון ומו"מו, ל"מיג, מכון וולקני

  .ופיתוח תרופות מצמחי מרפא וצמחי בר ארץ ישראליים

 נשיא, ברטולד פרידלנדר' פרופ
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  ז"תשע שבט ט"כ       

 2102פברואר  22        

 

 

 מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, מחקר תרגומי בעזריאלי

 
ופועלת  0111, ס"מכללה אקדמית להנדסה ירושלים החלה לפעול בשנת הלימודים תש, עזריאלי

עשיות עתירות ידע הכשרת מהנדסים לתמטרות המוסד הן . ת"ידי ות-צב עלכמוסד מתוק

 .ולוגיהוטכנ

 

הנדסת חומרים , הנדסת תוכנה, .B.Scתואר ראשון קראת תכניות לימודים ל שמונהבמכללה 

הנדסת , הנדסה פרמצבטית, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תעשייה וניהול, מתקדמים

תכנית של הטכניון בהנדסה אזרחית וסביבתית ו, הנדסת טכנולוגיות סביבתיות, מכונות

בהנדסת .M.Sc תכנית לתואר שני ללא תזה , (אשונות נלמדות במכללהשנתיים רבמסגרתה )

ביזמות טכנולוגית הנמצאת בהליכי אישור  .M.Sc ללא תזהותכנית נוספת לתואר שני , תוכנה

בוגרי המכללה משתלבים בתעשייה ואחוז מרשים של בוגרים ממשיכים ללימודי תואר שני . ג"מל

 . לושלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישרא

 

חלקם עוסקים במחקר תוך , ובנוסף, חברי הסגל מקיימים את מערך ההוראה השוטף במכללה

. פ בתעשייה"ל ועם מחלקות המו"שיתוף פעולה עם חוקרים באוניברסיטאות בארץ ובחו

, להשתתף בכינוסים מדעיים, המכללה תומכת וממריצה את הסגל האקדמי לעסוק במחקר

, למכללה שיתוף פעולה הדוק עם התעשייה .תית ועדכניתולתרום באופן זה להוראה איכו

בקיומם של סיורי לימודים , המתבטא בשילוב מרצים בכירים מהתעשייה בהוראה במכללה

עדכון תכני קורסים  יםמאפשרהתנסות טכנולוגית מעשית בתעשייה הטק וב-בתעשיות ההיי

 .יות הטכנולוגיותתוך מעקב מתמיד אחרי ההתפתחו, בהתאם לצורכי המשק והתעשייה

 

 :מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, בעזריאליהנדסי נושאי מחקר תרגומי מ להלן רשימה

להקטין  כדיפיתוח טכנולוגיות חדשות לטיפול פני שטח  -מחקרים מתחום הטריבולוגיה  .0

 הנמצאים בחיכוך מתמיד כמו מפרקים מלאכותייםחיכוך ובלאי בין חלקים מכניים 

על בריאות ( בלמים)השפעה של חלקיקי בלאי עוסק ב נוסףמחקר  .ורפידות בלמים

ויר וחלקיקים זעירים המתפזרים לא שפולטים פחותבלימה  רפידותופתוח  וסביבה

   . וחושפים את הציבור לסיכונים

ציוד רפואי חד פעמי עשוי  – פתוח מזרקים וציוד רפואי חד פעמי מפולימרים מתכלים .2

רים מפגע סביבתי היות ואי אפשר למחזרם והם מכילים מפולימרים לא מתכלים היוצ

ים או -פעמי מחומרים מתכלים במגע עם מי המטרה לפתח ציוד רפאי חד. מחלה גורמי

 . וכך לצמצם את הצורך בקבורה במזבלות או שריפה קרקע
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פיתוח  לצורך על גבי מצעים פולימרים ל מתכותפתוח טכנולוגיות הדפסה פונקציונליות ש .3

 .בעלי רגישות גבוההזולים  נסוריםס

פתוח הרכבי חומרים לספיחה של  -מתקדמות לניטור וטיפול במי שתיה מערכותפתוח  .4

מרים אנטימירוביאלים לטיהור מים ופתוח מערכות כימיות ופתוח ח, מזהמים

 .ואלקטרוניות לזיהוי מזהמים במים

פיקה לאחר  מרכיביר ומודלים מתורת האינפורמציה לתיאור תופעות כמו פיזפתוח  .5

 . למודל חשיבות בפענוח פשעים .פיצוץ

במכללה נבנתה מנהרת רוח ושבשבת  –מחקרים בתחום מנהרות הרוח ושבשבות רוח  .2

לחקר תפוקות טורבינת רוח ביתית להפקת חשמל וחקר מאזני אנרגיה ומערבולות וחקר 

 . ביצועים אווירודינמיים של מטוס עם כנף תעלה

ניתוח חדשני , קבלת החלטות בתנאי אי ודאות -יה וניהולמחקרים מתחום הנדסת תעשי .7

פיתוח מקלדת וירטואלית באמצעות מערכת מעקב : המבוסס על תדירות ניצחונות

 .תנועות עיניים לסטודנטים בעלי מגבלות

  .הננו לרשותכם בכל שאלה או הבהרה

 ,בברכה

 
 

 אברהם דומב' פרופ

 נשיא

 

 :העתקים

 המחקר  ראש יחידת, אבנר עדין' פרופ

 נשיא לעניינים אקדמייםיועץ ה, איתן מנור' פרופ

 דיקן לעניינים אקדמיים, תמר רז' פרופ
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 חי-מכללת תל -מחקר תרגומי

 

ת תכניות ובארץ המקיימ מהמכללות הבודדותת בכך שהינה ייחדהמכללה האקדמית תל חי מת

תרגומי בתחומים   -המקיימת מחקר בסיסי והיחידה  לתארים מתקדמים בתחומי הביוטכנולוגיה

 מדעי למחקר כוןכל זאת בשל הקשר ההדוק המתקיים לאורך שנים בין המכללה לבין המ. אלו

פעיל בהוראה ומהווים  באורחמשתתפים , הנושאים דרגות אקדמיות ,חוקרי מיגל .למיג –בגליל 

תלמידי המכללה הלומדים בחוגים הרלבנטים מבצעים את . את התמיכה המחקרית למכללה

 .  ל ובהנחיית חוקריובמעבדות מיג עבודות המחקר שלהם

, כמו ביוטכנולוגיה, המתמחה בתחומים שונים של מדעי החיים, מכון מחקר יישומי הינומיגל 

. ותעשייה מבוססת ידע בגליל, חינוך, אקדמיה, חקלאות ותזונה ומטרתו לקדם מחקר, סביבה

מנהלת מחקר חקלאי יישומי במספר חוות חקלאיות הפ צפון "במסגרת מיגל קיימת גם חטיבת מו

ביבת מחקר זו מאפשרת לבצע תוכניות מחקר המתחילות במעבדה ס. הפזורות ברחבי הגליל

פ צפון מתמקדת הן בשיפור שיטות גידול וטיוב "הפעילות המחקרית במו. ומסתיימות בשדה

וגידולים , בחינת זנים חדשים, והן בפיתוח שיטות חדשניות, תוצרת בגידולים קיימים ומסורתיים

 .חדשים

 חדשנות חקלאית, דם מחקר ויזמות בתחומים של סביבההתכנית האסטרטגית של מיגל היא לק

מוצרים , הנדסה מטבולית המחקר הוא רב תחומי וכולל .במובן הרחב של המילה -וביוטכנולוגיה 

 משמעותיתבמיגל קיימת היום תשתית מחקרית . צמחי מרפא ותזונה מקדמת בריאות, טבעיים

פיתוח , (כולל מיקרוביומים)ולוגיה מיקרובי, מחקר חלבונים, הכימיה, מדעי הצמחבתחומי 

במערכת מחשוב חדישה ובצוות  המגובהקימת גם יחידה חישובית חזקה . תרכיבים ואימונולוגיה

פרוט נושאי  .מיומן ליישום מודלים חישוביים מתקדמים בתחום הכימיה החישובית והגנומיקה

 http://www.migal.org.il/Research:  המחקר מופיע באתר המכון

עם צוות מחקר מיומן ועם ציוד מתקדם ושל סטודנטים , השילוב של תשתית מחקרית רחבה

 .ברמה גבוהה משדרג גם את מכון המחקר וגם את המכללה
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אל: פרופ׳ טנא רשף!

מאת: דנה אריאלי, דקאן הפקולטה לעיצוב, מכון טכנולוגי חולון!

!
!

רשף היקר שלום רב,!

!
!

אני שמחה לכתוב לך מכתב זה ובו כמה רעיונות שתכליתם לנסות ולקדם את נושא המחקר 

בתחום העיצוב.!

!
כמי שעברה את תהליך הכשרתה ואף הרצתה שנים רבות במסלול אקדמי רגיל באוניברסיטה 

העברית ובאוניברסיטת תל-אביב אני מכירה היטב את תנאי המחקר של המרצים במוסדות 

האלו. בשנת 2004 נקלטתי כראש המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל, וכעת אני משמשת 

כדקאן הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי. מאז נחשפתי אל עולמות היצירה ואל התנאים [או 

נכון יותר אל העדר התנאים] שבהם מתבצע בהם מחקר, אני מוטרדת מאוד מן החסך הזה 

שפוגע פגיעה של ממש בעיצוב הישראלי על שלל נגזרותיו. מעבר להבדלים הניכרים בין תנאי 

המחקר במדעי הרוח והחברה באוניברסיטאות לבין תנאי המחקר במכללות, המצב במכללות 

העוסקות ביצירה חמור פי כמה. !

אינני מתיימרת להבין מהי מערכת השיקולים שהובילה אל הפער הזה, אבל עובדתית מתקיים 

פער עצום. הדבר הזה ניכר במיוחד כאשר חוקרים במכללות מתחרים על קרנות עתירות 

משאבים וכידוע לכולנו בדרך כלל לא מצליחים לזכות מול מדענים מהאוניבריסטאות. יחידות 

המחקר והפיתוח באוניברסיטאות נהנות ממשאבים אדירים, בשעה שבמכללות, במידה שהן 

מתקיימות, הן נמצאות בראשית דרכן. מצב זה חמור פי כמה כאשר מגיעים אל עולמות העיצוב.!

!
למעשה פרט למענקים השנתיים של מועצת מפעל הפיס לאמנות ולתרבות, ועוד כמה מענקים 

זניחים של משרד המסחר והתעשייה אליהם יכולים לפנות בעיקר מעצבים תעשייתיים, כמעט 

ולא קיימות בארץ קרנות אליהן יכולים לפנות אנשי עיצוב. זאת ועוד: כאשר מעצבים פונים אל 

מפעל הפיס בניסיון להתחרות על המענקים השנתיים, באופן טבעי ישנה העדפה לאמנים 

פלסטיים, צלמים, פסלים, אדריכלים וכד׳.!

!
כך נוצר מצב שלמרות שהעיצוב הישראלי נמצא בקדמת הבמה בכל העולם ומגיע להישגים 

יוצאי דופן, אין מערכת תומכת במחקר בעולם העיצוב. כתוצאה מכך ידע רב נשאר סגור בתוך 

המערכת היוצרת, ולא מצליח לקבל נראות שנחוצה עד למאוד על מנת שהעיצוב יצליח להחלץ 

מן הדימוי הציבורי הלקוי שהוא סובל ממנו וכמובן גם להוביל מעצבים ישראליים לקדמת 

המחקר ולא רק היצירה. ליתר דיוק מחקר ביצירה או מחקר עבור יצירה הוא ענף שיש לפתח 

אותו שכן במוסדות אקדמיים רבים בעולם היום מכירים בתהליכי המחקר שמלווים את היצירה 

והנם חלק אינטגרלי ממנה. !

!
מי שנמצאים בעולם העיצוב יודעים עד כמה משמעותית פעולתו של המעצב בעולם הרפואה, 

במערכת הבטחון, בעולם התקשורת, בתחום התעשייה והמסחר — וכמובן גם בעולם התרבות. 

מעצבי אופנה, מעצבי תכשיטים, מעצבים תעשייתיים וכמובן גם מעצבי פנים ומעצבי תקשורת 

מנסחים את גבולותיה של התרבות בישראל ומגיעים להישגים פורצי דרך בעולם, אך כל זאת 

מתרחש בלא שישנה תשתית המאפשרת מחקר בתחומים אלו.!

!
באופן מתמיהה סבורים אנשי אקדמיה רבים כי עבודתו של המעצב היא יצירתית בלבד, ומעטים 

נחשפים אל האופי המחקרי של עבודתו של המעצב. !

!
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אני פונה אלייך בבקשה שתסייע לי להעביר את המסר בדבר הנחיצות של סיוע במחקר בעולם 

העיצוב.!

!
כדקאן הפקולטה לעיצוב אני עושה ימים כלילות על מנת להבטיח לימוד סדיר של תיאוריה בתוך 

הפקולטה לעיצוב. הסטודנטים בפקולטה לעיצוב לומדים כמעט 20! קורסים בתיאוריה במהלך 

התואר הראשון, כל זאת על מנת להכשיר אותם לעסוק במחקר עיצוב. מבנה תכנית הלימודים 

של התיאוריה בפקולטה חושף אותם לא רק אל ההיסטוריה של העיצוב אלא גם אל התיאוריה 

העכשווית — אולם כאשר מדובר על תקציבי מחקר לטובת חברי הסגל הרבים שיש לנו 

בפקולטה אין לנו בפועל כמעט דבר להציע להם.!

!
הדברים נמצאים בעוכריהם של חברי הסגל של הפקולטה שמעורבים בהיבטים שונים של מחקר 

אודות העיצוב, אך נדרשים לעשות זאת בתנאים קשים ובלתי אפשריים כמעט. זאת מעבר 

לעובדה שנטל ההוראה של חברי הסגל שלנו עומד על 24 שעות שנתיות! שהם בממוצע 6 

קורסים בשנה. !

!
גם התנאים במעבדות/סדנאות שלנו הם בעייתיים בלשון המעטה שכן ברוב המקרים אין בהם 

לא את הציוד הנדרש וגם לא את השטח המאפשר נוכחות של חברי סגל.!

!
כצעד ראשון, דומני שיהיה נכון לייצר קרן כלשהי, שתציע סכומים צנועים אשר יתניעו את 

המחקר בעולם העיצוב. מניסיוני בבצלאל, גם סכומים צנועים של כמה אלפי דולרים הניבו 

תוצאות אדירות. בשעתו ערכתי כתב עת בבצלאל שבו פורסמו התוצאות של מחקרים בתחום 

העיצוב [וגם בתחומים אחרים] והצלחתי להתניע זאת עם תקציבים זעירים בהשוואה למקובל 

בעולמות של המדעים המדוייקים.!

!
!
!
!

אשמח למסור לך כל מידע נוסף שיידרש על מנת לקדם נושא חיוני זה.!

!
בכבוד רב,!

פרופ׳ דנה אריאלי!

דקאן!

הפקולטה לעיצוב!

מכון טכנולוגי חולון!
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 ש סמי שמעון"במכללה האקדמית להנדסה  עתרגומי מחקר 

המכללה שמה לה למטרה . הנדסה היא המכללה להנדסה הגדולה בנגבהמכללה האקדמית ל

הרשות למחקר ופיתוח במכללה פועלת לטיפוח . לקדם את הפיכתה למכון מחקר בינלאומי מוביל

המסגרת למחקר ולפיתוח של ולקידום שיתופי פעולה מחקריים בינלאומיים ומשתתפת בתכניות 

המהוות גורם , מדובר בתכניות הגדולות בעולם לשיתוף פעולה מדעי ותעשייתי. האיחוד האירופי

את , HORIZON 2020בין התכניות ניתן למצוא את . מימון מרכזי של המחקר במרחב האירופי

עשייה דרך המכללה מעודדת את חוקריה ליצור שיתופי פעולה עם הת .ועוד+ תכנית ארסמוס 

תכניות ייעודיות , (נופר, קמין, ט"מגנ)פ של משרד הכלכלה "פלטפורמות ייעודיות כגון תכניות המו

כמו . וקרנות תחרותיות נוספות( מדע יישומי והנדסי -ה"מי)הטכנולוגיה והחלל , של משרד המדע

ם כיום דוגמא למחקרים המתבצעי. המכללה מעודדת ביצוע מחקרים עם חברות תעשייתיות, כן

 :במכללה 

YOYS-  מערכת להשתקת רעשים 

לצורך פיתוח , YOYSעם , דיקן הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, סעד תפוחי' שיתוף פעולה בין פרופ

והמבוססת על פטנט שנרשם כפטנט  ANCמערכת בתחום האקוסטיקה להשתקת רעשים בשיטת 

 .השיטה תיושם במספר מערכות חדשניות להשתקת רעשים מוגדרים באזורים מוגדרים, זמני

 עגלת נכים פניאומטית -המכון הטכנולוגי להלכה

לבין המכון הטכנולוגי , ח הנדסת מכונות קמפוס אשדוד"רמ, ר גיא בן חמו"שיתוף פעולה בין ד

המכללה . ית עגלת נכים פניאומטית מכנית המותרת לשימוש בשבתלהלכה לצורך תכנון ובני

הניסיון המדעי וההנדסי ומעבדות המכללה , תעמיד לרשות המכון הטכנולוגי להלכה את הידע

והמכון יעמיד את הידע והניסיון בייעוץ הלכתי לצורך בניית עגלת הנכים על פי , להצלחת הפרויקט

 .כל דרישות ההלכה

 אבקה-מנוע אלקטרוסטטי חדש עם חומר דיאלקטרי מננו

המכללה , המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה, דימטרי ביימל' סעד תפוחי ודר' פרופ

 .ש סמי שמעון"האקדמית להנדסה ע

מגנטיות -התפתחות המכונות האלקטרו, כיום. נועים אלקטרוסטטייםקיימים מספר סוגים של מ

. על שדה חשמלימכונות המבוססות מבעוד שקיימת התעלמות גורפת , דהגיעה לשלב מתקדם מאו

כתוצאה . הסיבה העיקרית לכך היא שלרוב החומרים הדיאלקטריים  יש מקדם דיאלקטרי נמוך

החדשנות במחקר זה מתבטאת . רוב המנועים האלקטרוסטטיים מספקים כוח מועט, מכך

שמאפשר למנוע לפתח כוח דחף ( 01111על מ)בחומרים חדשים עם חוזק דיאלקטרי גבוה  בשימוש

. הרוטור של המנוע יורכב מהחומר הדיאלקטרי הזה. מתבטא בהספק גבוה של המנועהחזק 

כדי לבנות מנוע ( cm 5 *cm 2 *cm 01)-רוטור במימדים גדולים יחסיתהאתגר המרכזי הוא פיתוח 

סטטי חדיש -מטרת המחקר היא פיתוח מנוע ליניארי אלקטרו . בהספק של מאות וואטים

המנוע המוצע הוא מהפכני  .שעיקרון פעולתו מתבסס על השפעת שדה חשמלי על חומר דיאלקטרי

אין לו הפסדי  -כי ההפסדים שלו קטנים יחסית בהשוואה למנועים סטנדרטיים עם ליבת ברזל

יתרונות  .והוא לא מתחמם הות שלו גבוההנציל, לכן. הפסדי הסטרזיס והפסדי ברזל, נחושת

למנוע  . נוספים של המנוע הם מבנה ובקרה פשוטים וחוסר רגישות לשדה מגנטי בסביבתו

, רובוטיקה, המנוע מיועד לשימוש במערכות אופטיות. המתוכנן יהיה אורך חיים של עשרות שנים
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אלקטרוססטי  של מנוע מטרת המחקר היא לייצר אבטיפוס .יישומים רפואיים ולתעשיית החלל

 .נבדק ואושר לשימוש, בעל הספק גבוה שנבחן

 מרכזי מחקר

המיועדים לקדם את המחקר ואת , מעודדת הקמה של מרכזי מחקר שונים ומגוונים לההמכל

ולחומרים  Nano-Bio& המרכז לחקר קורוזיה : המרכזים הקיימים הם אלה. העשייה

המרכז לשיטת ; פ חומרי בנייה ותהליכים"מרכז מו; המרכז לתהליכים ירוקים; מתקדמים

; תכן וסימולציות נומריות, המרכז למידול הנדסי ;מונטה קרלו והמרכז לאמינות וניהול סיכונים

 . (CHSBI)אינפורמטיקה -ההנדסה והביו, המרכז לסטטיסטיקה במדעי הבריאות

 

 סימולציות נומריות המרכז לאנרגיה וה

, ר גדליה מזור"בראשות ד ,הוקם מרכז מחקר חדש במחלקה להנדסת מכונות 2101בחודש יוני 

מרכז המחקר החדש נוצר באמצעות מיזוג בין . נסקי'ר יצחק לדיז"ר וד'ריצ'ר מקסים מז"ד

שהוקמה בשנה , תכן וסימולציות נומריות למעבדת המחקר לאנרגיה, המרכז למידול הנדסי

 . אחרונהה

 :ובהם, המרכז עוסק במגוון נושאי מחקר, בעזרת סטודנטים ועוזרי מחקר מהמחלקה

 מיקרוניים וננומטריים-שיטה חדשה לקבלת טיפות וחלקיקים סאב; 

 ניטור ותחזית איכות של אוויר הסביבה; 

 ייבוש תרסיסים בסקלות ננו; 

 הובלה של תרופות לריאות ולעיניים; 

  מתערבבים בדרך טבעיתערבוב נוזלים בלתי; 

 שיטה חדשה לטחינת חלקיקים; 

 שיפור של תכונות חומרים באמצאות קירור קריוגני מהיר; 

 הגברת מעבר חום ברתיחה מרווה בברכה; 

 אגירת אנרגיה. 

שקיבל תמיכה כספית , Dumas sphereדוגמה למחקרים המתבצעים במרכז החדש היא המיזם 

ובהמשך ייבחנו , זה תוכנן ופותח אבטיפוס של המוצר במיזם. ראשונית ממשקיע פרטי משוויץ

 .נצילותו של המוצר והתופעות הפיזיקליות הייחודיות הקשורות בו

בוגר , דוגמה אחרת היא פיתוח של מערכת לניטור איכות אוויר הסביבה בשיתוף יעקב אבקוב

 –חדשני  המערכת מבוססת על רעיון. EDMSומיכאל אבקוב מחברת , המחלקה להנדסת מכונות

, ממדי בזמן אמת באמצעות מכשירים מעופפים קטנים הנשלטים מרחוק-דגימת אוויר בחלל תלת

המערכת מאפשרת לפתח . למשל באמצעות מסוק רחפן שמותקנים עליו חיישנים לדגימת אוויר

בדומה לתחזית מזג , מודל מתמטי ולבצע סימולציות נומריות שיאפשרו לחזות את איכות האוויר

לפני ( 0תמונה )באחרונה הוצג אבטיפוס של המערכת החדשה לניטור איכות האוויר . האוויר

בקרוב מתוכננים . תעשייתית נאות חובב-מנהלי המחלקה לאיכות הסביבה במועצה המקומית

מענק למחקר . ניסויים נוספים באתר נאות חובב כדי לשוב ולהוכיח את יכולות האבטיפוס

 .תן בהתאם לתוצאותולפיתוח של המערכת החדשה יינ
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מרכז למחקר ולפיתוח מערכות רובוטיות מתקדמות במחלקה להנדסת מכונות בשיתוף 

 UPM – Madrid Poltechnica Univiersity: ספרד, אוניברסיטת מדריד

בשנה האחרונה החלה המכללה בהקמת מרכז למחקר ולפיתוח מערכות רובוטיות מתקדמות 

דיקן המחלקה להנדסת  –ר גדליה מזור "את הקמת המרכז יזמו ד. במחלקה להנדסת מכונות

בראש המרכז יעמוד . דיקן המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה –סעד תפוחי ' מכונות ופרופ

. ויעבדו בו חוקרים מהמכללה משתי המחלקות, נדסת מכונותר יואב ביטון מהמחלקה לה"ד

-בנוסף יערך במחקר שיתוף פעולה בין המרכז לאוניברסיטת מדריד בנושא פיתוח של רובוטים תת

 . ימיים ותקשורת עם רובוטים באמצעות קול וגלי מוח

-ןהמרכז יאפשר שיתוף פעולה מחקרי בין המחלקות במכללה כדי להתמודד עם אתגרים בי

לפתח מחקר ייחודי למכללה ברובוטיקה וליצור קרקע פורייה לפרסומים במגוון כתבי , תחומיים

 .המרכז ישאף לפתח תשתיות מחקר מושכות לקראת בניית תכנית לתואר שני עם כתיבת תזה. עת

רובוטים : במרכז יקודמו כמה מיזמים הנמצאים כעת בשלבים מתקדמים של פיתוח

מערכות ; מערכות חישה ובקרה לשליטה ברובוטים; מוזיקליתאינטראקטיביים בסביבה 

 . ר חבייר מנדס"ר יערה גרסיה וד"ד, ר איתן פישר"כל זאת בהובלת ד, אוטונומיות

. ר יואב ביטון ומר יוסי בוכניק"רובוטיקה ותכנון תנועה יתבצע בהובלת ד-המחקר בנושא ביו

שינוע במהירות וביציבות באמצעות , בשלבים הראשוניים מתרכז המאמץ בפיתוח רובוט כדורי

 :לרובוט הכדורי שייבנה כמה מטרות עיקריות. גלגול

טיפוס למערכת רובוטית שתשמש -אב, הרובוט ישמש פלטפורמת בסיס למפרק כדורי .א

הרובוט ייבנה . לנושאי מחקר של תנועה משולבת של רשת רובוטים ושל תכנון תנועה

חוליות כדי לחקור תנועה וזחילה -מפרקי רב באופן שיוכל להיות חוליה אחת ברובוט

 ;מיטביות בהשראת תנועת נחשים

הרובוט ישמש לעיבוד תמונה ולשחזור מרחבי אובייקטים באמצעות מערכות חישה  .ב

 ;והתמצאות מדויקת במרחב

 .הרובוט ישמש בסיס לפיתוח תחליף או ככלי עזר להנעת כיסאות גלגלים ולסיוע בניווט .ג
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In our laboratory (Center for Energy and Numerical Simulations, Shamoon College of Engineering, Beer-

Sheva, Israel) our research team has recently developed a new method of production of submicron/nano 

droplets and particles from liquids [1-3].  

The new method is based on the physical phenomenon of disintegration of thin liquid films by gas jets into 

fine droplets. Submicron droplets obtained by this way behave like elastic balls on their collision with dry 

surfaces and bounce off without wetting the surfaces due to high surface tensions. 

In contrast to the existing methods, our new method (patent application of the Israeli Patent Office on 

07/10/2014, and the International Patent Application - PCT Patent Office - on 08.27.2015) allows obtaining 

droplets of submicron and nano-size (also known as “dry fog”) using mechanical energy of gas pressure. In 

the developed experimental setup (see Figure 1a), a vessel of the size 15x5x5 cm was filled with liquid (tap 

water, tap water + NaCl salt) and compressed air was supplied at  pressures of 0.5 - 5 bar. For the flow rates 

of 10 - 100 l/h of the compressed air, mists of fine droplets were generated. These mists had the arithmetic 

mean diameter of droplets in range of 1.5 -2.5 micron (mean Sauter droplet diameter was 2.7 - 7.5 microns) 

and their flow rates were 1 - 4 l/h. The temperature of the compressed air and liquid were maintained at 

room temperature, 22-23 ⁰C. The measurement of the droplet diameters statistics was performed by laser 

diffraction method using the device Malvern Spraytec available at our laboratory (see Figure 1b). 

The main advantages of the new method for producing of fine droplets as compared with the other existing 

methods: 

•� a wide range of produced particle sizes - the possibility of obtaining micron / submicron / nano-sized 

droplets on request; 

•� high-capacity performance of submicron droplets production; 

•� no need to heat liquid and gas - getting "cold" spray / mist; 

•� simple and reliable design; 

•� low cost of a device implementing the new method; 

•� ability to work in a wide range of viscosity of liquids, including liquids having a high coefficient of 

viscosity; 
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•� no influence on the structure of the liquid and its chemical composition, including the acidity of pH 

(in contrast to the ultrasonic atomization of liquids); 

•� the method does not require high pressure of the compressed gas - there is no need in the 

compressor; 

•� suitable for pharmaceutical and biological liquids; 

•� ability of controlled increase/ decrease of active substance concentration in droplets in comparison 

with the concentration of the substance in the initial liquid solution. This effect is due to the 

presence of micro-flotation process accompanying the new liquid atomization method; 

•� high efficiency of atomization process owing to substantial increase in the contact surface of the 

liquid as a result of its disintegration into submicron / nano droplets at high throughputs; 

•� absence of harmful high-frequency/ low-frequency noises 

 

 

(a) 

 

(a)  

(b) 

Figure 1. (a) - Photograph of the prototype device implementing the new method of producing 

submicron/nano droplets and particles; (b) - Measurement of droplet diameters in the generated mists by 

Malvern Spraytec device installed in our laboratory.  

The video of the prototype in operation is available at 

https://sites.google.com/site/maxmezhome/research/atomization. 
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Some possible applications of the new method include: 

•� Medicine: nebulizers, inhalers, humidifiers, drug delivery to eyes / under the skin, disinfection and 

flushing 

•� Pharmaceuticals: production of the nano/micro  particles, their structures, powders, capsules, 

granules 

•� Chemical industry and nanotechnology: coating of surfaces, films, microparticles, spray drying 

•� Cosmetics and perfumery industry: effective application of cosmetic/protective agents and 

perfumes 

•� Internal combustion engines: effective fuel atomization and injection at low pressure; 

•� Enrichment processes: obtaining drops enriched with the beneficial agent as a result of micro-

flotation accompanying the new method 

•� Cooling / heating surfaces, heat exchangers 

•� Fogging, dust suppression, disinfection, washing, greasing 
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 ו"תשע' אדר א' ליל ז, ד"בס

 המרכז האקדמי לב -מחקר תרגומי 

רבים ם עוסק במחקרי, במרכז האקדמי לב שנים 40הקיים כבר , אופטיקה-הנדסת אלקטרו/החוג לפיסיקה

בין תחומי המחקר ניתן למצוא אופטיקה . אופטיקה-של הנדסת אלקטרו קורת גגהכלולים תחת ומגוונים 

 & Space Optics) אופטיקה לחקר החלל וחישה מרחוק, (Image Processing) רפואית ועיבוד תמונה

Remote Sensing) ,סימולציה, הכוללת תכנון)ננוטכנולוגיה /מיקרו, אופטיקה של מקורות אור ולייזרים ,

פיתוח טכניקות מדידה אופטית חדשות ושכלול , תקשורת אופטית וסיבים אופטיים, (יצור ואיפיון התקנים

גבישים וחומרים של חקר , (ועוד ראמן, ספקטרוסקופיה, אליפסומטריה, אינטרפרומטריה)טכניקות קיימות 

תכנון אופטי מתקדם וסימולציות על ידי שימוש , (Crystals and Fluidic Optics)אלטרנטיביים אופטיים 

המחקרים מתבצעים בחלקם במעבדות  .ועוד( Matlab ,Comsol ,Oslo ,Zemax)בתוכנות תעשיתיות 

טק ושל הצבא -שיתוף פעולה של תעשיות הייב חלקם. של החוגהחדשים ובמרכזי המחקר מחקר ה

 .והמשטרה

 

 :אופטיקה-הנדסת אלקטרו/החוג לפיסיקהמ ספציפיותלהלן שתי דוגמאות 

פוטופלתיסמוגרפיה  –במרכז לאופטיקה רפואית מפתחים מכשור רפואי המבוסס על אפקט פיסיולוגי ( א)

עקב פעילות , ג הנו שינוי בהעברת האור דרך רקמה כתוצאה משינויי נפח הדם ברקמה"אות הפפ(. ג"פפ)

אנו . טכניקות למדידות פיסיולוגיות שונות למטרות איבחון רפואי אנו משתמשים באפקט זה לפיתוח. הלב

 :רפואי מכשורמפתחים ארבעה סוגים של 

במבוגרים , למדידה אוטומטית של לחץ הדם הסיסטולי( יותר מהקיימים) מדויקמכשיר . 0

 ;שיתוף פעולה עם המרכזים הרפואיים הדסה ושערי צדק. וביילודים

תר מהקיים למדידה של ריוויון החמצן בדם העורקי בפגים מונשמים יו מדויקפולס אוקסימטר . 2

, בית חולים וטרינרי בסידני, שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי שערי צדק. בתוספת חמצן

 ;והפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, אוסטרליה

דידת תפוקת תפקוד כלי הדם בריאות ולמטרת מ אבחוןג בריאות של יילודים למטרת "מדידת פפ. 1

 ;שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי שערי צדק. הלב בשיטה לא חודרנית

ג מהיד "בעזרת אותות פפ, עורק עוברי פתוח ביילודים PDA  (patent ductus arteriosus) אבחון. 4

 .ניו יורק, שיתוף פעולה עם המרכז הרפואי שערי צדק ועם מרכז רפואי בלונג איילנד. והרגל

 

ייזרי מצב מוצק מבוצעים מחקרים העוסקים בפיתוח מקורות לייזר מצב מוצק מבוססי במעבדת ל( ב)

המחקרים הינם יישומיים  המשלבים ידע במקורות אור בשילוב אופטיקה לא לינארית . שאיבת קצה

לאחרונה  פותחו לייזרים פולסיים בתחום . ועיבוד חומרים, רפואיות, למטרות של אפליקציות ביטחוניות

מיקרון ובעלי אורך גל ייחודי שהינו  באחד מפיקי הבליעה של המים ומבוססי מיתוג פאסיבי  2י של ספקטרל

לפולס עם הספק   5mjרמות של )שלהם האנרגיה לפולס הגבוהה ביותר בקונפיגורציה זו  שהושגה עד כה 

ל בעלי ממדים קטנים במיוחד ועלותם זולה ביחס לכל מה שקיים היום "הלייזרים הנ( 200kwשיא של 

ל  לשמש באפליקציות רפואיות לתחומים של "יש מספר שיתופי פעולה בבדיקת יכולת הלייזרים הנ. בשוק

micro surgery    כמו כן הודגמה יכולת לביצועwelding  בפלסטיקים רפואיים. 
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ועל דיכוי תאי , על פריון תקין של האישה Xחקר תרגומי בנושא השפעת ליפיד בחוג לסיעוד מתקיים מ

מרכיב ליפידי זה הוכח בבעלי חיים כיעיל בפריון תקין של הגבר . המפריעים לפוריות, אנדומטריוזיס

על פריון בנשים   Xמטרת המחקר היא לבחון את השפעת נטילת גלולה המכילה ליפיד מסוג .      והאשה

המחקר עוקב אחר . מאי פריון בהשוואה לנשים שאינן נוטלות את אותו ליפיד וסובלות מאי פריון הסובלות

ופרוגסטרון  E2על רמות ההורמונים אסטרודיול , חודשים 0לאורך תקופה של   Xהשפעת נטילת ליפיד 

המחקר . יניעל גודל ומספר הזקיקים ועל עובי רירית הרחם בתקופת הביוץ והשגת הריון קל, במהלך החודש

. מתבסס על מאגר פציינטיות של מחלקת פוריות של בית חולים ביקור חולים ושערי צדק ממרפאות פריון

או בדיקת  PCTי "לאחר שלילת גורם זכרי ע,  21-11קבוצת הנשים המשתתפות במחקר הן בטווח גילאי 

י מוסבר המבייצות עם או בלי המשתתפות הינן מטופלות שסובלות מאי פריון על רקע הורמונלי או בלת. זרע

אך עדיין לא ניתן להסיק מסקנות היות ויש צורך . כשליש מהמשתתפות בהריון, בשלב הזה. מתן איקקלומין

 .התכנון הוא להוסיף למחקר נשים נוספות ממרפאות פריון של שערי צדק. סטטיסטי להגדיל את המדגם

בסביבה מועשרת שותפים המחלקה ' ות מדומהמציא'בנושא של רכישת מיומנויות נהיגה בטכנולוגיית 

הנושא הנחקר הינו בחינת צמצום תאונות הדרכים . להנדסת תעשיה וניהול והמחלקה למדעי המחשב

מציאות 'י אימון נהגים למצבים אלו באמצעות סימולאטור בטכנולוגיית "ע, המתרחשות במצבי קיצון

, תנועה, שמע, באופנויות חוזי)מועשרת " המציאות מדומ"היתרון המוכח שיש לסימולציה . 'מדומה

כהגה וצג , המורכבים בעיקר מעזרים מדמים, המצויים כיום' קלאסיים'על פני הסימולאטורים ה -( ויברציה

עקבות אלו . המטביעה בו עקבות למידה עמוקים יותר, של הנהג  (=Immersion)"שקיעה"הינו בטיב ה -

דעיכה איטית יותר של )=והן בעמידות טובה יותר , ר של מצב הקיצוןבאים לידי ביטוי הן בזיהוי מהיר יות

כמו גם בתפקוד , הערך המוסף היישומי בא לידי ביטוי ייחודי בנהיגה מקצועית. לאורך זמן( העקבות הללו

הסימולטור הנוכחי כולל מחולל תרחישים והמחשה בפועל של המודל . צבאיות-במערכות מבצעיות

תנאי ראות , תכסית ותבליט: מורכבים הכוללים מגוון של מאפיינים ובכלל זההפיזיקאלי בתרחישים 

תנאי תעבורה וכיוצא בזה בכל התרחשות של מצב קיצון המערכת מייצגת את רפרטור התגובות , ואקלים

 האפשרי של הנהג

 .השמע התנועה והויבראציה הנגזרים מהם, ואת המשמעות הפיזית שלהם באופנויות החוזי
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 .אמנות. עיצוב. הנדסה מחקר תרגומי בשנקר

 
 5102מרץ  - סקירה

 

מרכז הפעילות המחקרית בתחום של מחקר תרגומי מתקיימת בשנקר במחלקה להנדסת 

המחלקה להנדסת פלסטיקה ופולימרים מוסמכת להענקת תואר שני . פלסטיקה ופולימרים

י "מתקיימים מחקרים בנושאים שונים הממומנים הן ע ,םבהתא. בהנדסת פלסטיקה עם תיזה

ת ומשרד "מפא, התעשייה עצמה והן בשיתוף עם משרד המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה

. גוון של רמותפיזית לעריכת מחקרים ופיתוחים במקיימת במחלקה תשתית  .המדע והטכנולוגיה

ציוד להכנת תערובות פולימרים והכנת , ריםאפיון כימי ופיזיקלי של פולימ, החל מהכנת פולימרים

 .טיפוסים בתהליכים שונים-אב

דרך מחקר , המחקר והפיתוח המתנהלים במחלקה הם בעלי אופי משתנה החל ממחקר בסיסי

לפרויקטי ועד למחקר יישומי ו( ט של המדען הראשי"במסגרת מאגדים בתכנית מגנ)תרגומי 

פיזיקלית , כימית)חקר תכונות פני השטח : יר אתמבין המחקרים הבסיסים ניתן להזכ. פיתוח

, להבנת מנגנונים בסיסיים ויישומם לציפויים דוחי מים ומקטיני הדבקות לקרח( ותרמודינמית

טיפולי פני שטח לאריגים , ונוגדי חימצון בקטריאליים-חקר שיטות פלמור להכנת חומרים אנטי

גיה לקבלת חומרים מוליכים טכנולו-מי ננויישו, לקבלת הולכה חשמלית ותכונות פני שטח שונים

 .'חקר ופיתוח של אריזות בעלות פעילות אנטי בקטריאלית וכו, נרגיהלתאי א

 

מאגד : ניתן לראות הפעילות שני המאגדים הבאיםבשנקר המבוצע מחקר תרגומי דוגמאות ל

NES  ומאגד פלסטיקP^3. 

 

  NESמאגד  .0

ט במשרד המדען הראשי "י מגנ"ממומן ע NES (Nanotubes Empowerment Solutions) מאגד

שנים השתתפו חוקרים מהאקדמיה והתעשייה  1שנמשך מאגד ב. של משרד הכלכלה והתעשייה

המאגד עסק בפיתוחים התחומי . טכנולוגיה-במטרה לחקור ולפתח את הבסיס המדעי ליישומי ננו

-ננו, ם לציפויים שקופים מוליכיםחומרי-ננו, מרוכבים לשיפור תכונות מכניות-פולימרים ננוה

 . חומרים ליישומים אופטיים-חומרים לאלקטרודות חשמליות וננו

 

 :NESמאגד במסגרת בשנקר תחומי מחקר עיקריים 

  למבנים משקל תוך חיסכון בשיפור היציבות המימדית והתכונות המכניות של חומרים פלסטיים

צינוריות פחמן וסיבי פחמן עם -הטכנולוגיה שילבה בין ננו. מערכות אופטיות כתחליף למתכות של

ושווה בכל  ךחומרים פלסטיים לטמפרטורות גבוהות לקבלת מקדם התפשטות תרמית נמו

 .הכיוונים תוך הגדלת הקשיחות המכנית

  פיתוח דבקים גמישים בעלי ישום בטווח טמפרטורות גבוה(מ- C11- עד C 0.1 )+י שילוב ננו"ע-

בעלי חוזק  םהדבקים החדשים ה. צינוריות פחמן בשרפים סיליקוניים תוך התאמת כימיית השטח

וגמישות גבוהה לספיגת מאמצים בהדבקה  בהשוואה לדבקים קונבנציונליים 11%-הדבקה גבוה ב

 .של חלקים שונים בהרכבם 
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 P^3 (Polymers, Plastics, Packaging) ,5102-5100מאגד  .5

שנועדו ' חכמות'של טכנולוגיות אריזה ( תעשייה-משולב אקדמיה)עסק בחקר ופיתוח  P^3מאגד 

לתת מענה חדשני ועתיר ידע לאתגרים שמציבות בעת הזאת תעשיות המזון והתרופות בארץ 

 food)איכות התוצר והבטיחות בהקשר לרעילות , חיי מדף, בהקשר לשמירה על טריות, ובעולם

safety against toxicity  ) 

 

 :P^3תחומי מחקר עיקריים בשנקר במסגרת מאגד 

-גמישות וחצי)טבעיים לאריזות מזון ותרופות ' מיקרוביאליים-אנטי'יריעות וציפויים מכילי  -

 (גמישות

בעלות יכולות של הכלה  EO'sמרוכבות מכילות -מיקרוביאליות ננו-יריעות פוליאולפיניות אנטי -

 ושחרור מבוקר של המרכיבים האקטיביים

בעלות  EO'sמיקרוביאליות מכילות -ארוגים מצופים במדיה פולימרית אנטי-יריעות ובדים לא -

 יכולות של הכלה ושחרור מבוקר של המרכיבים האקטיביים

קטיביות לפאזה עם סל EO'sמרוכבות המכילות תערובות של -יריעות פולימריות היברידיות ננו -

 שהן בעלות יכולות של הכלה ושחרור מבוקר של המרכיבים האקטיביים, מועדפת

 בקטריוצינים'מיקרוביאליים מכילי -יריעות פוליאולפיניות וציפויים פולימריים אנטי -
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 פורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח –מ "תל
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 ,Industry House, P.O.B. 50364. Tel-Aviv 00111 א"ת, 11104. ד.ת: מען למכתבים. א"ת, בית התעשייה
 112-2.99110: טלפון

 2102יוני 09                                
            

 לכבוד
 בנימין נתניהומר 

 ראש הממשלה
 הקריה

 ושליםיר
 
 

 ,שלום רב
 
 

 ח"דו-פורום לתשתיות לאומיות למחקר ולפיתוח -מ"תל: הנדון
 
 

 .0992הי שנת הוקם ביוזמת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בשל( פ"תשתיות לאומיות למו)מ "פורום תל
 

 :בעלי התפקידים הבאים,טרינמ משתפים פעולה באופן וולו"בפורום תל
 

 ת במועצה להשכלה גבוהה"ר ות"יו 
  המסחר והתעסוקה,המדען הראשי במשרד התעשייה 
 והטכנולוגיה ל משרד המדע"מנכ 
 ת במשרד הביטחון"ראש מפא 
  סגן ראש אגף התקציבים במשרד האוצר 
 (ר"יו) ישראלית למדעים נציג האקדמיה הלאומית ה 

 
 :מטרות הפורום

 .פ"התיעצות ותאום בין הגופים המרכיבים את הפורום בנושאי מו .0

פ "תשתיות מו להקמתוקביעת אחריות ( וגופים נוספים על פי העניין)איגום משאבים מתקציבי הגופים המרכיבים  .2
 .לאומיות

 
 :דברי הסבר

 :קיימים בעיקר במסגרות הבאותפ ממקורות לאומיים בישראל "ערוצי התמיכה במו
 .מחקר בסיסי איכותי המנוהל ומתוקצב על בסיס  עקרונות תחרותיים .0

 .המנוהל ומתוקצב על בסיס צרכים וצפי ליישומים מוגדרים( ' ביטחון וכו,תעשייה,חקלאות) פ מגזרי "מו .2

 
 .פ בשטחים שונים"בנוסף לערוצים אלה יש צורך לתמוך מעת לעת בהקמת תשתיות מו

הן בשל ייעודן והן ,פ"פ אלה אינן נופלות בתחום אחריותו הבלעדית של אחד מגורמי התמיכה במו"תים תשתיות מולע
נעשית בפורום , בחינה מקצועית של ההצעות והדרכים להקמת תשתיות לאומיות כאלה. עקב היקפן התקציבי

וכן על ,(ינים נוספים וגופים מעוני)ום שממליץ גם על דרך האיגום התקציבי הנאות מתוך תקציבי מרכיבי הפור,מ"תל
 .במסגרת התקציבית שנקבעה, הגורמים שיהיו אחראים על הביצוע והבקרה

 .אין תקציב פעולות ומתכונת הפעולה הינה פרוייקטלית, לפורום כמוסבר 
 

ות מיליוני הפורום החליט על ביצוע ואיגום משאבים לפרוייקטים מדעיים וטכנולוגיים בהיקף של מא,במהלך השנים 
 . דולר

 
 :להלן הפרוייקטים העיקריים 
 .$מיליון  01              -( ESRF)השתתפות ישראל במתקן הסינכרוטרון האירופי  .0

 .$מיליון  .1                    -( תקשורת רחבת פס מהדור השני)  2פרוייקט אינטרנט  .2
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 .$מיליון  21                 -( SARAF) מאיץ חלקיקים במרכז למחקר גרעיני שורק  .1

 .$מיליון  00                                        -רכישת ציוד כבד למחקרים בננוטכנולוגיה .4

 .$מיליון  .2                                       -הקמת מרכז מחקר לננוטכנולוגיה בטכניון  .1

 פ לננוטכנולוגיה ולננומדע בחמש"הקמת מרכזי מו .0

 $מיליון  042.1                                                      - נוספותאוניברסיטאות מחקר 
 $מיליון  01                                - פ הביוטכנולוגי"הקמת מרכזי ציוד לשרות המו.   2
 $יליון מ 2.0         - (מינוף משאבי מחשוב)לאומית " גריד"הקמת תשתית לרשת .   .
 $ מיליון  01                                                             -פ בתאי גזע "רכישת ציוד למו.   9

 (.₪' מ 11.0)$ מיליון  9..                                                                 –בנק רקמות לאומי /מאגר. 01
 (.₪' מ 200)$ מיליון  10          -פוטוניקה מתקדמת. 00
 (.₪' מ 90.2)$ מיליון  21           -חקר המוח. 02

 
 נשיאת האקדמיה הלאומית , רות ארנון' מ ופרופ"ר פורום תל"בימים אלה אני מסיים את תפקידי כיו

 .תמלא את מקומי, הישראלית למדעים
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 יעקב זיו' פרופ                                                                                 
 מ"ר פורום תל"יו                                                                                 

 
 
 

 :                                                                                                                      העתקים
 נשיא המדינה               , מר שמעון פרס

 שר האוצר, ר יובל שטיניץ"ד
 ת"התמ שר, שלום שמחון מר

 טחוןישר הב, מר אהוד ברק
 שר החינוך, מר גדעון סער

 והטכנולוגיה שר המדע, דניאל הרשקוביץ' פרופ
 הכנסת,ר ועדת המדע והטכנולוגיה"יו, רונית תירושכ "ח

 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים תנשיא, רות ארנון' פרופ
 אזרחיר המועצה הלאומית למחקר ולפתוח "יו ,ישראל-יצחק בן' פרופ
  מ"משרד רוה, ר המועצה הכלכלית"יו, יוגין קנדל' פרופ

 מ"חברי פורום תל
 מ "מרכז תל, מר מאיר נצר
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" מ נ מ פ "מ    / נ  מ  

 

פ    

-  MCVD  PREFORMS     

פ   -    (Specialty Fibers) 

- Preform Analyzer 

-    

- FBG(Fiber Bragg Gratings)  

פ  - פ   - OSA 

- : פ       

o Cleaver 

o Stripper 

o Tapering (Lightel) 

o Polishing 

o ReCoating 

o Splicing 

 

    

- MOCVD III/V 

- MOCVD III/N 

- MBE with Cluster for both III/V and III/N 

- ALD 

פ  -   

o X-RAY 

o OSA – Optical Surface Analyzer 

o PL 

o CVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

220



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221



 
 
 
 
 
 
 
 

  תכנית מדעי המוח של פורום תל"ם
 
 
ות"ת, המדען הראשי  השתתפותבאושרה תכנית מדעי המוח של פורום תל"ם  2102...01-ב

  במשרד הכלכלה, מפא"ת, משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר.

, נקבע כי במקור .שנתית 1בפריסה ₪ מיליון  04נקבע כי היקף השתתפות תל"מ בתכנית יעמוד על 

 העלות תמומן על ידי המציעים.  0/1מעלות התכנית כאשר  2/1 של שיעורתהיה בתל"מ  השתתפות

בבקשה להפחית האוניברסיטאות  ופנ ובעקבותיו 2101 נובמברון פורסם בחודש ראשקול קורא 

לעדכן את שיעור  0.1.2104יום בפורום תל"ם יט החלאת דרישת המימון העצמי בתכנית. בהתאם, 

 .21%-המימון העצמי בתכנית ל

 

הצעות שונות בתחום שבע  התקבלו 00.1.2104ביום  שפורסםהמעודכן  קול הקוראבמסגרת ה

 .(טמ"מ)והצעה נוספת בתחום טכנולוגיות מושרות מוח הדימות 

מרכזים שולבו גם  הגדולכל אוניברסיטאות המחקר היו מעורבות לפחות בהצעה אחת, ובחלקן 

 רפואיים ו/או חברות בתעשייה.

י ההצעות בתחום הדימות כללו הקמת מרכזי מחקר )חלקם מתאימים יותר לשמש כמרכז לאומ

 . טסלה( 1או  2, 00) בעוצמות שונות MRIוחלקם פחות( המבוססים על טכנולוגיה של מכשירי 

ת ועדה מדעית מייעצת והמלצ ,מומחים מחו"לשל קבלת חוות דעת  התבסס עלתהליך השיפוט 

 קריטריונים שנקבעו.על בסיס משרדית -הביןועדת היגוי החלטה סופית של ו

 

 1 הצעות ל 2 -טסלה ו 00-הצעות ל 2טסלה,  2תחום הדימות התקבלו שלוש הצעות של בבסה"כ, 

אילן בשיתוף -מאוניברסיטת בר טכנולוגיות מושרות מוח התקבלה הצעה אחתשל תחום בטסלה. 

 .חברת אלפא אומגה

 

סוקרים מחו"ל, הגדירה ועדת ההיגוי של חוות דעת  המלצות הוועדה המדעית ו אתלאחר שבחנה 

ז מרכי מבחינת ציוד מדעי בתחום הדימות. נקבעה עדיפות ראשונה להקמת סדר עדיפות עקרונ

חזית )לבני אדם( אשר אינו מצוי בארץ ונחשב לטסלה  2בעוצמה של  MRIעל  המבוסס לאומי

  .ידי הדמיה תפקודית-המחקר בתחום חקר מוח האדם על

 (. עלי חייםטסלה )לב MRI 00 בעדיפות שניה הוגדרו מרכזים מבוססי

)גם  הקיימים בארץ בכמה מקומות טסלה 1נקבע כי לא תהיה תמיכה במרכזים בהם מכשירי 

 לאחר בחינה מפורטת של ההצעות עצמן(.

 

הקמת  עלהחליטה  2104דצמבר חודש בועדת ההיגוי דירגה את ההצעות עפ"י הקריטריונים ו

הטכניון, האונ' של ובהשתתפות  מןבהובלת מכון ויצ (טסלה 2סורק )מרכז לאומי בתחום הדימות 

אילן -בר אוניברסיטתהקמת מרכז בתחום הטמ"מ ב ת והמרכז הרפואי סוראסקי, וכן עלהעברי

 .בשיתוף )אלפא אומגה(

 2101מאי,  22 
 ט' סיון, תשע"ה    
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 להלן פירוט התכניות שאושרו לתקצוב:

 

 ₪  מיליון  04מתוך ₪, מיליון  41 -תכניות אלו מסתכם בשתי ל שאושר סך תקציב פורום תל"ם

 פורום תל"מ. בין חברי בסיכום סה"כ שהוקצו 

צרכים מיפוי ומיקוד של  לבצעהוחלט  9.1.2101ישיבת ועדת ההיגוי מיום ב בהמשך לכך,

  משמעותיים נוספים בתחומי ההדמיה וטמ"מ, אשר לא זכו להשתתפות בסבב הראשון.

הדבר יתאפשר שבמידה , וועדה לתמוךותבחר הבמידה שיימצא נושא ממוקד בו הוחלט כי 

 יישקל קול קורא נוסף., מבחינה מנהלית

 

 :עדכני של ביצועסטאטוס 

 והחלה בתהליכים  הנחיות ות"ת,העבירה התחייבות לעמידה בכל  אילן -אוניברסיטת בר

 מקדמה המיועדת להנעת התכנית.על ידי ות"ת הועברה  ראשונים לרכישת הציוד.

  בהשקעה  מבנה בו יוקם המרכזבשדרוג והתאמות לקראת ביצוע ה נערךמכון ויצמן(

 ₪(.מיליון  01צפויה של מעל 

מייעצת הוועדה ה ארבעה מחברי התכנסות שכללהכון ים ערך המבשבועות האחרונ

מרחבי מומחים בתחום  1פרופסורים שישה הכוללת)ה לליווי התכנית תנשמו בינלאומיתה

 . ראשוני על תכנית העבודהלשם קבלת משוב ואת כל השותפים, העולם( 

ושולבו בו גם  הורחב שיתוף הפעולה הצפוי במרכזועדת ההיגוי, התאם לבקשתה של ב

לרכישת הציוד  מהלכים ראשוניםגוריון.  -אוניברסיטת בןמאוניברסיטת ת"א ומ חוקרים

 הקרוב.  זמןבצפויים 

                                                 
1
Prof. Kamil Ugurbil (Head of Imaging, and Chair of Radiology at University of Minnesota, 

USA), Prof. Gary Glover (Head of the Lucas Imaging Center at Stanford University, CA USA),  

Prof. Dr. Bruce Rosen (Director of Biomedical Imaging, Harvard University, MA USA),        

Prof. Dr. Denis Le Bihan (Director of NeuroSpin, France), Prof. Dr. Rainer Goebel (Director of 

the Maastricht Brain Imaging Centre, Holland), Prof. Dr. Arno Villringer (Director, Max Planck 

Institute for Human Cognitive and Brain Sciences)  
 

עלות מאושרת  תחום מוסדות שם התכנית
 להשתתפות

תקציב 
 מאושר

The Israeli National 

Center for Brain 

Imaging and 

Stimulation (INCBIS 
 

ויצמן בשיתוף 
הטכניון, המרכז 

הרפואי סוראסקי 
והאוניברסיטה 

 העברית

מיליון  .41.1 ₪ מיליון  11.0 הדמיה
 ₪ 

A Collaborative 

Center for the 

Development of a 

Brain Machine 

Interface for 

Treatment of 

Dementia 
 

אוניברסיטת בר 
אילן בשיתוף חברת 

 אלפא אומגה

טכנולוגיות 
מושרות 

 מוח

מיליון  4.09 ₪ מיליון  0..1
 ש"ח
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11.10.2100 

 רות ארנון' פרופ: אל

 רות ברמן: מאת

 מחקר תרגומי במדעי הרוח והחברה

התברר לשמחתנו אולם , ב במדעי הטבע ובמדעים המדויקיםונושא המחקר התרגומי מקובל לר

סוגים .  במוסדות להשכלה גבוהה בארץזה בכיוון פעילות ענפה קיימת שגם במדעי הרוח והחברה 

חקר נובעים מנושאים ה( 0: )כלהלן, ב"נספחים המצמתוארים ברלוונטיים של מחקרים שונים 

הנוגעים נושאים שונים ( 2) ,מחלקות שונות באוניברסיטת חיפהב -- הלשון ומדע הבלשנות

, הפסיכולוגיה הקוגניטיבית( 4)-הלמידה החישובית על ענפיה השונים ו( 1), הפרעות בתקשורתל

 (.י חברי האקדמיה"שני הדוחות האחרונים הוכנו ע)תוך התמקדות בתחום הארגונומיה 

-הבין וותוכנ ותחום ששמה מעיד על מגמת, להוסיף את תחום הבלשנות החישוביתיש לכך 

 שנות באוניברסיטאות בארץ בלשבוגרי המחלקות ל, זה ראוי לצייןבנושא . דיסציפלינרי

 Contextors (Orfin,  סופטמיקרו, גוגלדוגמת )טק מכל הסוגים -מתקבלים בברכה לחברות היי

Ventures,    . בין סוגי המחקר ".  רב מילים"אחד מהם אף הקים את מפעל המילון הממוחשב

 משפטיםהכדרך לניתוח ממוחשב של מבנה ,   syntactic parsersפותחו , זהתחום התרגומי ב

הרכבן המורפולוגי , כן פוחח מנתח מורפולוגי המאפשר ניתוח ממוחשב של מילים .בשפה העברית

-במסגרת הארכיון הביןבארץ  אלו נערכולק נכבד מיוזמות ח. בשפה העבריתושיוכן הקטגוריאלי 

   Child Language Data Exchange Systemגי מלון בשםילאומי שמרכזו באוניברסיטת קרנ

http://childes.psy.cmu.edu/,  דוגמה מובהקת ל-Big Data  .ולל חומר רב גם ארכיון זה כ

אינו מוגבל רק לשפת מזמן והוא יברסיטאות בארץ שהועבר אליו מחוקרים באונבשפה העברית 

 כיום עמלים על הכנת ספר מקיף על מבנה העברית החדשה שבו משתתפים נציגי. ילדים

כך , [usage-based]שימוש -יות מבוססיהתיאורים בספר אמורים לה. אוניברסיטאות שונות בארץ

 . לאומי זה-במסגרת מפעל ביןבארץ  בקורפוסים שנאספו ותועתקובין היתר  המחברים נעזרים ש
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 5102 בישראל טכנולוגיה-ננוו מדע-ננו
 

 :שמות המחברים

 פרופסור יהושע יורטנר   נשיא לשעבר של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 מדע וטכנולוגיה-ר הוועדה המייעצת הבינלאומית לננו"יו     

 וטכנולוגיהמדע -ר מאיר וינשטיין         חבר ומרכז הוועדה המייעצת הבינלאומית לננו"ד

 

 פתיחה

  .מתפתחות ובמדינות בעולם המתקדמות המדינות בכל פ"מו של עולמית–כלל לפעילות מוקד הם וננוטכנולוגיה מדע-ננו

 .דולר ביליון 22 -היה למעלה מ 2102 סוף עד העולמית הממשלתית התמיכה היקף

   1.0  -סין , דולר ביליון 2.0-כ הברית ארצות(  דולר ביליון 8 מעל העולמית הממשלתית התמיכה היקף היה  2102 בשנת

חברות , ממשלות)היה היקף ההשקעה העולמית  2102 -ב(.  1.0 -דרום קוריאה,  2 -הקהילה האירופית,  0.1 –יפן 

מדינת ישראל , בהשוואה  .ביליון דולר 1..0 -בתחומי הננוטכנולוגיה בשיעור של כ( קרנות הון סיכון, תעשייתיות

כספי הקבלה ממקורות האוניברסיטאות  כולל, מיליון דולר 11 -כ 2101מדע וטכנולוגיה בשנת -השקיעה בננו/תיקצבה

 .מיליון דולר 00בהיקף של 

 מדע-ננו של ואנושית מחקרית תשתית לבניית ומוצלחת ייחודית תכנית של בעיצומה נמצאת ישראל מדינת 

 ,הכלכלה בתחומי המדינה צורכי של טכנולוגי–מדעי לקידום ביותר חשובה תרומה תתרום אשר ,וננוטכנולוגיה

 הלאומית המדע מדיניות בתחום לפעילות טיפוס–אב היא זאת תכנית  .והביטחון הבריאות  ,הסביבה , האנרגייה

 ישראל מדינת אשר  ,ייעודי אקדמי מחקר על הנשענים חדשניים תעשייתיים –ם טכנולוגיי תחומים קידום שמטרתה

 .צמהוהע במלואובהקדם  אליהם להיכנס חייבת

 

 מ"תל זמתוי

 ר"ד בראשות בדיקה ועדתו  ,מ"תל פורום ר"כיו בתפקידו  ,זיו יעקב 'פרופלמדעים  האקדמיה נשיא הקים 2002 בשנת

 ודחוף מובהק לאומי צורך יש כי קבעה הוועדה  .הננוטכנולוגיה לנושא  Applied Materials,נשיא חברת   ,מידן דן

 על והמליצה שהוצעה לתכנית העדיפויות סדר ואת הלאומיות המטרות את ניסחה  ,בארץ הננוטכנולוגיה בקידום

התוותה  הוועדה . ץבאר המדעית לקהילה יחסי יתרון וגם לאומית חשיבות בהם שיש הננוטכנולוגיה בתחומי התמקדות

 בין ההשקעה חלוקת ועל (דולר מיליון 300 של בהיקף) שנתית–חמש לאומית תכנית כינון על המליצה, מפת דרכים

 ועדהו הקמת על הוועדה המליצה כן כמו  .התכנית להצלחת מדדים קבעהו והתעשייתיות המחקריות הפעילויות

 .פ"במו תמיכה לצורך כספים סווגי ההמלצות יישוםו לקידום לננוטכנולוגיה לאומית

 

 (נ "הול)  לננוטכנולוגיה הלאומית הוועדה

 ומנהלי מדעאנשי ,תעשייה אנשי ובהשתתפות, מר דן וילנסקיר "וממלא מקום היו מידן דן ר"ד של בראשותונ "הול

 במשרד הראשי המדען  ,אופר אלי ר"וד ,האקדמיה נשיא ,זיו יעקב 'פרופ ידי על 2003 ב לראשונה מונתה בכירים מחקר

 הננוטכנולוגיה בתחומי פ"המו פעילות קידום הוא נ"הול ייעוד .(היום משרד הכלכלה) והתעסוקה המסחר ,התעשייה

 :הן לפיכך נ"הול משימות . לאומי–בין מידה בקנה ומובילה מצליחה תעשייה של הבא הדור ליצירת שתביא כדי בארץ

 ,והטכנולוגיתהמחקרית  התשתית הקמתבאמצעות  ננוטכנולוגיה על המבוססת בארץ תעשייה הקמת קידום .א

 .כך לשם הדרושים והמעבדות הציוד תשתית כולל

 .הננוטכנולוגיה בתחום המשאבים להקצאת הלאומית המדיניות קביעת לצורך הנדרשת הפעילות ביצוע .ב

 .בתכנית תמיכה לצורך ופרטיים ציבוריים ממקורות משאבים גיוס .ג

 .הלאומיות התכניות מימוש של והכוונה הנהגה .ד
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 וננוטכנולוגיה מדע-לננו הראשונה החמש־שנתית התכנית

 ובשאר 2005 -ב בטכניון החלה בננוטכנולוגיה אקדמי במחקר לתמיכה ( 2011-2007 ) הראשונה שנתית–החמש התכנית

 פתשתקמ והשפעתם  ,תחומיים–בין הם והננוטכנולוגיה מדע-הננוו היות .  2100 -ב הסתיימה 2112-ב  האוניברסיטאות

 זה לצורך .המחקרית התשתית בניית של רחבה פריסה נדרשת ,והתעשייתית הטכנולוגית  ,המדעית הפעילות מגוון בכל

 הראשון כשלבזאת  ,מחקרה אוניברסיטאות בשש וטכנולוגיה מדע-ננוז מרכ של וקיום הקמה על מ"תל פורום החליט

 כניתוהת. תעשיית המדע בתחום הננוטכנולוגיה תתבסס שעליה טכנולוגית–המדעית התשתית להקמת ההכרחי

  .באמצעותה שיושגו המדעיים ההישגים של תעשייתי יישום–מוכוונת אפוא היא שנתית–החמש הלאומית

 :אלה הן הראשונה שנתית–החמש התכנית מטרות

 ,המחקר אוניברסיטאות בשש הננוטכנולוגיה בתחומי טכנולוגית–מדעית ,פיזית תשתית הקמת .א

 . 2111 נ"והול 2002 מידן ועדת המלצות פי על           

 .טכנולוגיההמדע ו-הננו בתחומי מובילים ישראלים מדענים של ל"מחו השבהי "בניית כוח האדם ע .ב

 .  האקדמי המחקר הישגי של התעשייתי היישום התחלת . ג     

מיליון  21.1)שנים  1מיליון דולרבמשך  221היה וטכנולוגיה מדע-לננו הראשונה שנתית–החמש תכניתהתקציב 

ממשאבי מיליון דולר מכספי הקבלה  042-והשתתפות משרד האוצר ו מ"דולרכספים ממשלתיים מפורום תל

 המפתחות ועל המבוקשים התקציביםוהמליצה על   התמיכה מדיניות את וניסחה גיבשה נ"הול(. האוניברסיטאות

 .מהאוניברסיטאות אחת בכל התמיכה למסגרת רבייהמ ההיקף על המליצה נ"הול  .המחקרית הפעילות למימון

 בתרבות מהותי שינוי חוללה התכנית  .שנקבעו המדדים לפי ביותר מרשימים הראשונה שנתית–החמש התכנית הישגי

 שקליטתם  ל"בחו מובילות מאוניברסיטאות מצטיינים מדענים 88 ארצה הושבו  .באוניברסיטאות הייעודי המחקר

 ציוד רכישת  .המחקר קבוצות ובניית המחקר מעבדות הקמת לצורך המשאבים לזמינות הודות התאפשרה המוצלחת

 מנהיגות של צירוף  .הניסויי המחקר תוביכול מהפכה חוללה דולר מיליון 011 -כ של בהיקף מודרני בסיסי מחקר

  ,עולמית ולהכרה לאומית–בין ברמה להישגים וטכנולוגיה מדע-בננו המחקר את הביא מתקדם וציוד מחקרית

   .ל"בחו ממקורות נרחבים מחקר מענקי בהשגת השאר בין שהתבטאה

אופייניים לכל במרכזי הננו השל מוקדי מצויינות  םאחד מהתוצרים המובהקים של התוכנית הראשונה היה הווצרות

 ובהקמת במכירת ידע, פטנטים והתבטאה ביישום תעשייה-אקדמיה פעולה לשיתוף כמנוע פעלה כניתוהת .אוניברסיטה

 .הזנק חברות

 

   2016–  2012וננוטכנולוגיה לננומדע השנייה החמש־שנתית הלאומית התכנית

 מדע-לננו השנייה הלאומית התכנית של לכינונה הביאה 2100 - 2111 בשנים הראשונה התכנית של המוכחת הצלחתה

 .שנים לחמש דולר מיליון 180 של בהיקף 2016-2012 לשנים וננוטכנולוגיה

 :הן ,הראשונהבהמשך לתוכנית , השנייה התכנית מטרות

וזאת באמצעות ,  באוניברסיטאות שהוקמה המתקדמת טכנולוגית–המחקרית התשתית של וטיפוחה שימורה .א

 .פ"המשכה של פעילות נמרצת להשבה ארצה של מדענים מובילים והבטחת הקיומיות של מערכת המו

 ליישום הידע העברת בהדגשת ,והטכנולוגיה מדע-הננו בנושאי הייעודי והפיתוח המחקר המשך .ב

 .לצורך הקמת תעשייה מבוססת מדע בתעשייה

 תחומים במסגרת תחרותית טכנולוגית–מדעית בפעילות תמיכהייזום ו ,תכנון הוא השנייה בתכנית החדשני המרכיב

תשתית המחקר שנוצרה בתמיכה ממשלתית  את רביימ באופן לנצל כדי וזאת ,( מים"ת)ם ממוקדי טכנולוגיים

 לבין המרכזים בין הפעולה שיתופי את ולקדם ננו־אוניברסיטאי מרכז כל של היחסיים היתרונות את להעצים שמטרתה
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בכל מרכז ננו נוצרה : המסתמך על מוקדי המצויינות במרכזי הננו, מים מהווים קונספט חדש "הת .התעשייה ועם עצמם

ע מחקר ופיתוח במסגרת וציבלצורך , ממרכזים אחריםקבוצות חוקרים קבוצת חוקרים הפועלת בשיתוף פעולה עם 

 . או למוצר תעשייתי חבילת טכנולוגיות, טיפוס-שמטרתו להגיע עם תום התוכנית השניה לאבמוגדר  פרוייקט

ביולוגיה וכן שימושים -ננו, רפואה-ננו, פוטוניקה-ננו, חומרים-הם בתחומי הננו באופן תחרותיהפרוייקטים שנבחרו 

 .ננוטכנולוגיה להדפסה על משטחים שוניםפרקטיים של 

 

 מדע וטכנולוגיה-ניהול ובקרה של שתי התוכניות הלאומיות לננו

ל משרד המדע והטכנולוגיה וסגן ראש אגף "מנכ, ת"ר הות"יו, י המדען הראשי במשרד הכלכלה"שתי התוכניות נוהלו ע

 .התקציבים במשרד האוצר

  בכל שנה בוחנת התכנית הישגי את  .והבקרה המעקב  ,ההנחיה הם התכנית בהצלחת מרכיבים חיוניים

ב  בראשותו של "הומ. התכנית מנהלי ידי על שמונתה ,(ב"הומ)וטכנולוגיה  מדע-לננו לאומית–הבין המייעצת הוועדה

 ב בוחנת וממליצה"הומ. ומהארץ הברית מארצות ,מהשורה הראשונה וטכנולוגים מדענים יהושע יורטנר כוללת' פרופ

  .נ"לוללמנהלי התוכנית ו המלצותיה את על קריטריונים ועל היקף התמיכה לפעילות המחקרית ומגישה

 

 

 הישגי שתי התוכניות הלאומיות בסוף השנה התשיעית

 –להעריך כי נוצרה בהצלחה התשתית הלאומית המדעית בתחילת שנתה האחרונה של התוכנית הלאומית השנייה ניתן 

 . מבוססת מדע הנשענת על ננוטכנולוגיה תעשייהטכנולוגית להקמת 

 :הן בתשע השניםהישגי שתי התוכניות 

, ב"בארה. ט.י.מ, קלטק, הרווארד)צטיינים מאוניברסיטאות מובילות מדענים ישראליים מ 012עד היום הושבו ארצה 

 -פורסמו למעלה מ. תואר דוקטורבעלי      2111 -בעלי תואר מוסמך וכ 1111 -הוכשרו והוסמכו כ, (באנגליה' וקימברידג

בקשות לרישום פטנטים  0011 -הוגשו כ. מיליון דולר 011נרכש ציוד בסיסי מודרני בהיקף של . מאמרים מדעיים 02,111

סטרטאפים המבוססים על  22 הוקמו. עסקאות של מכירת ידע ננוטכנולוגי 211 -בוצעו למעלה מ. 221-ומתוכן אושרו כ

 .שהתבצעהישגי המחקר הייעודי 

 - הישגים מרשימים אלה הביאו כאמור לשינוי מובהק בתרבות המחקר האקדמי באמצעות מתן דגש לאלמנט היישומי

, וכמובן, חדשניים וקומפוננטות מבוססות ננו עבור מוצרים קיימים חומרים-ננושל המחקר והתגשמותו ביצירת  הייעודי

התעשייתים המוצרים כלל לשיפור מהותי של  כל אלה יביאו .מוצרים חדשים מבוססי ננוטכנולוגיהפיתוח וייצור 

 . מבחינה טכנולוגית וכלכלית

 

 ?ומה בעתיד

 . לא נקבעו מסגרות תמיכה ממשלתית לננוטכנולוגיה עם סיום התוכנית הלאומית השנייה

והתעשייתית  לקראת המשך הפעילות האקדמית, ב "מבהנחיית הו, בשנים האחרונות מתבצעת התארגנות יסודית

 .2100בסוף שנת עם סיום התוכנית הלאומית השניה , בננוטכנולוגיה

באמצעות ניצול  ותיומהפעילות המחקרית השוטפת ושמירה על הקימימון מרכזי הננו מתארגנים להמשך ששת כל 

עם . קיתהגשת בקשות למענקי מחקר והתחייבויות של הנהלות האוניברסיטאות לתמיכה חל, מסחרי של הציוד שנרכש

כמו גם לצורך גיוס מדענים מובילים נוספים בתחומי המתקדם חידוש הציוד / משאבים לרכש עדיין זאת חסרים 

  .הננוטכנולוגיה מעבר לגיוס המתקיים באופן  שוטף

לבין מרכזי הננו לצורך מסחור , ל"בארץ ובחו, פ בין התעשייה"הגברת פעילות השת סיפור הצלחה זה מחייב, עם זאת
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לצורך עידוד התעשיות וקרנות הון הסיכון כדי "( רשת ביטחון)"נדרש כאן סיוע ממשלתי . ההישגים הטכנולוגיים

 .ההישגים הטכנולוגייםלהקטין את הסיכון בפיתוח ובמימוש 

 

 סיכום

 המנהיגות של הגבוהה רמתה את נאמנה מבטאים טכנולוגיהמדע ו-ננו של החדשניים בתחומים המרשימים ההישגים

 פיתוח לצורך המחקר אוניברסיטאות שלהמרכזית  והתרומה ההישגיותואת  הפוטנציאל את ,מחקרית–האקדמית

 .ת ישראלמדינ צורכי ולקידום  ,העולמית והטכנולוגיה המדע בחזית התעשייתיים ויישומיו ייעודי מחקר תחומי
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 מרכז הישראלי לחקר הים התיכוןמחקר תרגומי ב

 אוניברסיטת חיפה -רני'ש צ"בית הספר למדעי הים ע

    

המנהל הטכני של המרכז הישראלי לחקר הים , ר יצחק מקובסקי מאוניברסיטת חיפה"ד :מאת

 . התיכון

 

, הגלובליתמעמיד אתגרים מדעיים וטכנולוגיים ברמה , כמוהו כחקר החלל, חקר ופיתוח הים

לפיכך קידום מחקר ימי . ונושא בחובו פוטנציאל לפיתוח ישים בעל השלכות נרחבות בהרבה

תרגומי ויישומי בישראל נמצא בשורה אחת עם קידום מחקר בסיסי במטרות היסוד של הקמת 

למנף את האתגרים שמעמיד "או כפי שניסחנו זאת בהצעתנו , המכרז הלאומי לחקר הים התיכון

תחום ". זור הכלכלי הישראלי בים התיכון להובלה מדעית וטכנולוגית ברמה הגלובליתפיתוח הא

על האתגרים , יישום שבו מתמקד המרכז בפרט הוא נושא פיתוח משאבי הגז והנפט בים התיכון

אחת הבעיות המרכזיות עמה התמודדנו בעת הקמת . הטכנולוגיים והסביבתיים שהוא מעמיד

לא . ור הימי היה נתון באופן ביצועי כמעט בלעדית בידי גורמים זריםהמרכז הייתה שהפיתוח האז

קשר הדרוש כדי לעודד , היה קשר בין אוניברסיטאות המחקר והגופים המפתחים או המפקחים

סיבות חשובות לנתק היו תלויות גם בחוסר . את צמיחתו של מחקר ישים בתחומים הרלבנטיים

הקמתו של . בתשתית מחקרית מתאימה בישראל בכוח אדם מקצועי בתחומים אלה והחוסר

הן באופן ישיר והן בשל , המרכז הלאומי לחקר הים התיכון קידמה את המחקר הימי התרגומי

המרכז הלאומי לכשעצמו אינו . המומנטום הניכר שיצרה מעבר לתחומיו המוגדרים של המרכז

. עילותם של המוסדות החבריםת פחו"פעילויות הספציפיות כלולות בדווה, ישות ניהולית עצמאית

 :בהיבט המרכז ניתן למנות מספר תהליכים מרכזיים

לחלק חשוב בתשתיות  – הקמת תשתית מחקרית באוניברסיטאות המחקר והמוסדות השותפים

הציוד המדעי שנקנו בכספי המרכז או בהקשר אליו משמעות מהותית לקידום המחקר התרגומי 

, ימיים בלתי מאוישים-ובעיקר כלים תת, נולוגיות ימיותבפרט נציין את המרכז לטכ. בישראל

ובשיתוף עם ( ל"חיא)שמקימה אוניברסיטת חיפה בימים אלה במכון לחקר ימים ואגמים לישראל 

מרכז זה יתמקד ביצירת ומתן פתרונות טכנולוגיים לפעילות . הטכניון ומוסדות נוספים, ל"חיא

ת למחקר ימי ישים בתחומים הקשורים למדעי הטבע ויהווה תשתית ניסויית תפעולית נרחב, ימית

, במסגרת הקמת מרכז זה נרכשו. לרובוטיקה ואוטונומיה ובתחומים רבים נוספים, והסביבה

שני הכלים הבסיסיים , צוללת אוטונומית זעירה ורובוט ימי מופעל מרחוק, ונמצאים בשלבי ייצור

כז זה תשומת לב רבה של גורמים כבר כעט בשלבי הקמתו ממקד מר. של מחקר ימי מודרני

י "בנוסף חשוב לציין את רכישתה ע. י ואחרים'נובל אנרג, אלביט, תעשיתיים חשובים כגון רפאל

זאת . ל"י חיא"והתאמתה ותפעולה ע, משרד האנרגיה של ספינת מחקר ותגובה לאומית מודרנית

מהווה תשתית בסיסית  ספינה זו. בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והמרכז לחקר הים התיכון

תשתיות אלה יכנסו לפעולה ויהיו זמינים . קריטית שהייתה חסרה לפעילות מחקר ימי ישים

נושא חשוב שצריך לעלות לדיון הוא (. 2116)לחוקרים ומפתחים ישראלים במשך השנה הנוכחית 

לרשות  ויאפשר את העמדתן, הצורך במימון שותף וארוך טווח שיעזור לתפעולן של תשתיות אלה

מודל כזה יבטיח את השימוש בתשתיות . קהילת המחקר והפיתוח הישראלית בעלות סבירה

  . חשובות אלה ומינוף המחקר הימי הבסיסי והישים
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כחלק מהקמת המרכז  – יצירת בסיס הכשרות מקצועיות ואקדמיות בתחומי המחקר הישים בים

וכיום כולם מציעים , ת השותפים בוהלאומי לחקר הים התיכון נוצרה תחרות בונה בין המוסדו

מעניין לראות כיצד . תכניות הכשרת תארים מתקדמים הקשורות לפעילות מקצועית ישימה בים

בנוסף מוצעים בשנים . כול מוסד בנה תכניות כאלה בהתאם לאידיאולוגיה ולחזקים שלו

. ם ובינלאומייםי מומחים מקומיי"האחרונות במוסדות השונים מגוון קורסים קצרים ממוקדים ע

ורובם פתוחים לסטודנטים ואנשי , חלק מקורסי ההתמחות האלה ממומן בעזרתו של המרכז

, במקביל למיקוד תשומת הלב הלאומית, בנוסף. מהממשלה ומהתעשייה, מקצוע מכלל המוסדות

ולגיוס סגל אקדמי בתחומים הרלבנטיים גדל , זמינותם של אמצעי מחקר ושל נתונים חדשים

. שמעותי מספרן של עבודות המחקר של סטודנטים לתארים מתקדמים בתחומי חקר היםבאופן מ

עם עידוד תכניות , חשוב לציין בהקשר זה את הדחיפה הנוספת שנתן לנושא משרד האנרגיה

הכשרתו של , כאמור. לימודים בתחום הגז והנפט בים ועם מלגות שנתיות לסטודנטים רלבנטיים

חשוב בשילוב ישראלים לגופים התעשייתיים העוסקים בפיתוח הים  כוח אדם מקצועי הינה תנאי

או , רבות מעבודות המחקר נוגעות באופן ישיר, מעבר לכך. ולהתפתחותו של מחקר ישים, בישראל

במחקר ישים בעל פוטנציאל לפיתוחים חדשניים של טכנולוגיות ומתודולוגיות בעלות , אף עוסקות

זה את תקציבי המחקר שהפנה בשנים האחרונות משרד המדע חשוב לציין בעניין . ערך כלכלי

 .לנושא מחקר שימושי ימי

במקביל להקמת  – ממשלתי למינוף המחקר הימי הישים-תעשייתי-יצירת שיתוף אקדמי

הלך , וכחלק מהמומנטום שנוצר בישראל, בניית התשתיות והעשרת כוח האדם המקצועי, המרכז

. גופי האקדמיה וחוקרים ספציפיים והגופים התעשייתייםבשנים האחרונות והתחזק הקשר בין 

הולך ונהיה נפוץ יותר ויותר שילובם ברמה גבוהה של חוקרים ואנשי מקצוע ישראליים בפעילויות 

הוחל , ובין השאר בלחץ מוסדות וחוקרי המרכז, במקביל. המחקריות הקשורות לפיתוח הים

התהליך כולל גם סקר אסטרטגי . הים התיכון בתהליך חקיקה וניהול ממשלתי המתווה את פיתוח

פעילויות שבהן לוקחים המרכז והגופים , ובנית תכנית ימית של האזור הישראלי בים התיכון

חשובה מאוד בהקשר זה היא הכנסת סעיף שיעודד מחקר ופיתוח . המאוגדים בו תפקיד מוביל

יכון שמקדמת ממשלת ישראליים כחלק ממטווה הסדרת חיפושי והפקת הגז והנפט בים הת

בהקשר זה הקמת . ועל כך שוקדת באופן מתמיד נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים, ישראל

, המרכז לחקר הים התיכון הביאה את משרד הכלכלה להכרת הפוטנציאל של תחום פיתוח הים

ת בעקבות כך עוסק המרכז בניתוב פיתוח טכנולוגיו. ובפרט תחומי חיפושי ופיתוח משאבי הגז בים

כחלק מפעילותו זו ריכז המשרד מאגר . ומחקר תרגומי ישראליים אל שימושים בתחומים אלה

כולל את המרכז הלאומי לחקר הים , חברות טכנולוגיה וגופי פיתוח אחרים 176מידע הכולל 

  . שלהן פוטנציאל ישים לתעשיית הגז והנפט הגלובלית, התיכון

, שם דגש על פיתוח מחקר ימי תרגומי בישראלהמרכז הלאומי לחקר הים התיכון , לסיכום 

יש חשיבות מכרעת במימון ארוך טווח של פעילות , ברם. והקמתו קידמה משמעותית את הנושא

המרכז והתשתיות המרכזיות הקשורות בפעילותו כדי לממש את ההשקעה התשתיתית 

 .המשמעותי שנעשתה
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 ח תקופתי"דו –ן "תכנית קמי
 

לעודד , יטה הממשלההחל 2111שנת ב. המחקר הבסיסי בארץ איכותי ונמצא בחזית הידע והטכנולוגיה בעולם
ובכך להביא הבשלת הידע הזה לקראת העברתו לתעשייה לאפשר מנת על , את המחקר היישומי באקדמיה

 .וקים הבינלאומייםבשוהישראלית הגברת הכושר התחרותי של התעשייה לתרומה ב

שמטרתה להביא להבשלת מחקר אקדמי ( קידום מחקר יישומי נבחר)ן "קמיקרן  הוקמה , מימוש החלטה זול
בו גורם עסקי יכול להחליט האם להשקיע בקידום , והבאתו לצומת החלטהמחקר יישומי על ידי קידום בסיסי 
 .בישראל  היישום

בהן מבוצעת  נוספותשנות מחקר  2שבמשך כך , קדמי מקדיםאמבוסס על תוצר של מחקר " ן"קמי"פרויקט 
הבשלת הידע לקראת הנקודה בה התעשייה יכולה לקבל ומביאו ל, יאלייםצליישומים פוטנתכנות יוכחת הה

פ "שרת המובשרהתחלי נמצא בשלב "  קמין"ה, כלומר. המשך המחקר או המעבר לפיתוח על מימון החלטה 
) דהיינו בין הקרן הלאומית למדע  – מספיק טוב במערכי התמיכה הקיימים אשר נראה כי לא היה לו מענה

  .(ישומים תעשייתייםי) תכניות המדען הראשי במשרד הכלכלה ל( המחקר הבסיסי

ניתן מתוך כוונה , מכוני מחקר ומרכזים רפואיים, אוניברסיטאות ,גופי המחקר הציבורייםכל המימון הניתן ל
 פ ובתנאים אלו הוא ניתן כמענק"כנהוג תחת חוק המו, לתעשייה בארץיהיה המסחור של תוצרי המחקר ש

 .ללא החזר תמלוגים

 .לכל שנת פעילות $111,111תקציב המחקר הוא 

 .2112החל לפעול בינואר "  קמין"של פרויקטי כאשר הסבב הראשון  , 2111בשנת יצאה לדרך תכנית קמין 

ולחוקר יכול להיות רק , פרויקטים 11ב מוסד יכול להגיש עד כאשר בכל סב, סבבי הגשה בשנה 2ש ילתכנית 
ובכך להגדיל את מאגר החוקרים באקדמיה העוסקים במחקר יישומי במקביל , אחד בו זמנית" קמין"פרויקט 

 .למחקר הבסיסי אותו הם מבצעים

ומכסת ההגשות , פ"בשת 21%-ובהתאם תקציב הפרויקט גדל ב, התכנית מעודדת שיתופי פעולה בין מוסדות
 .גדלה אף היא בהתאם

 2%-שכנציין .  ואישור עברו תהליך הערכההגשת הצעות ש ם שלסבבי 11התקיימו  2112עד תום שנת 
 . ת שהוגשהמההגשות נמשכו אחרי שהמוסד הבין שהייתה טעות להגיש הבקשה במתכונ

כ "אולם לאוניברסיטאות  המחקר החלק הארי סה, "קמין"גופי מחקר שונים הגישו בקשות לקרן  22, כ"בסה
 (. 71%)הפרויקטים שהוגשו 

רוב הפרויקטים אושרו לתקופה של שנתיים כאשר . מתוכם אושרו 281-וכ הוגשו בסבבים אלובקשות  711-כ
בשלב מאוחר יותר אישור להשלמת המחקר בשנה  ניתן חר חלק קטן אלמיעוטם אושר לשנת מחקר אחת ו

 .שלישיתה

 

כאשר רוב ההצעות כאמור באות , בשנתיים האחרונות 48%שיעור ההצלחה הממוצע עומד על 
 .ומבתי החולים הדסה ותל השומר המחקר מאוניברסיטאות
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אל " קמין"תוצרי ה תהעברת ראשונים של וכבר ניתן לזהות ניצוצאבל , רקםיו אל פעמעט פרויקטים הגי
כולל )יכול להיעשות באמצעות רישוי לתעשייה קיימת המסחור . הבאים לידי ביטוי בהסכמי מסחור התעשייה

 .או הקמה של חברות הזנק חדשות למימוש הידע, (מחקרים משותפים

חלק מהפרויקטים שסיימו את תקופת המחקר שלהם במסגרת התכנית ואשר המחקר הבשיל לקראת העברה 
ידוע על מולקולות שמוסחרו לתעשייה לשם פיתוח , תעשייה מדווחים בימים אלו על הצלחה במסחורל

וכן על פרויקטים שעברו למימוש , מערכות רפואיות ואלגוריתמיקה שהן הבסיס לחברות הזנק שונות, תרופות
 .ר"במסגרת תכנית החממות של המדע
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 פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית, המינהל למחקר -טחוני אקדמייפ ב"מו
 

 רקע

 מערכת. העוסקים במחקר ופיתוח גופים ומוסדות, מספר רב של ארגוניםטחון יש ימערכת הבל

בהתאם איתן למחקר ופיתוח בסיס האקדמיים רואה בקשר עם מוסדות המחקר טחון יהב

החל  ,מחקרהמערכת תומכת ב. טחוניים והקיומיים של מדינת ישראל ותושביהילצרכים הב

 .ועד ובכלל במחקר יישומי יממחקר בסיס

פ "מנהל המו, ת"מפא/ט"מקורות המימון שמשהב/דוגמאות של המשאבים, להלן תאור קצר

 . משקיע במוסדות המחקר, טחוןיהמרכזי של מערכת הב

 :נת במוסדות המחקר האקדמייםת מממ"תוכניות המחקר העיקריות שמפא

 ת"מפא –" קול קורא אקדמיה" .1

 [אזרחי/ בטחוני ]ר הכלכלה "מדע/ ת "מפא, פ דואלי"מינוף מו –" מימד"קרן  .2

 ת"מפא –" קול קורא אקדמיה"

. למחקרים אקדמיים למוסדות המחקר האקדמיים בארץ" קול קורא"ת מוציאה מדי שנה "מפא

בנושאי ממוקד  אבל הוא , הקול הקורא קרוב במהותו לקרנות המחקר היוצאות ממשרד המדע

 . טחוניימחקר בעלי ענין ב

 טחוניים חדשיםיהמטרה והכוונה של הקול הקורא היא ליצור הזדמנות ולהנביט מחקרים ב

 .טחוןיוחדשניים שלא זכו למימון קודם ממערכת הב

וסדות המחקר מבת נערכת לקראת הקול קורא "למפא ןיענימחקרים בעלי להצגת הנושאים 

מ בה היא "ת מממנת תשתיות מחקר במוסדות מחקר דרך תוכנית תל"מפא, כמו כן. האקדמיים

  .שותפה

 אזרחי/ טחוני יפ דואלי ב"מינוף מו –" מימד"קרן 

לפעול במשותף לקידום מחקר , 2112והחלו מ , 2111הכלכלה והאוצר החליטו ב , טחוןימשרדי הב

ופיתוח של טכנולוגיות דואליות היכולות לתרום לביטחון המדינה מצד אחד ולהיות הבסיס 

 .לפוטנציאל כלכלי בשוק המסחרי הבינלאומי

שלא , טכנולוגיות חדשות וחדשניותלקדם רעיונות מקוריים ויצירתיים לרבות , מטרת התכנית

העשויים לקדם מענה לפערים מבצעיים ולהוות הבסיס , נעשות במסגרות מימון ציבורי אחר

רמות פעילות /  םלתוכנית יש שלושה ערוצי .לפיתוח מוצרים ברי מסחור בשווקים הבינלאומיים

 :שייתיתהחל ממחקר יישומי במוסד מחקר ועד קדם פיתוח בחברה תע, ומימון בהתאם

עסקי לצורך הכוונתו / המלווה על ידי חברה תעשייתית גורם, יישומי באקדמיה מחקרבמקרה של 

מהתקציב המאושר ותנאי  91%פעילות מסוג זה ניתנת לתמיכה בשיעור . ליישום מסוים
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למחקר לתקופה של ₪  K500 מרבישל המדען הראשי תקציב "  נופר"ההתקשרות יהיו כשל תכנית 

 .יםחודש 12עד 

 

. תעשייה שתכליתו העברת טכנולוגיה מהאקדמיה  לתעשייה-פ אקדמיה"מחקר ופיתוח בשת

ותנאי , מהתקציב המאושר 66%-21%פעילות מסוג זה ניתנת לתמיכה בשיעור מענק של 

 .בלשכת המדען הראשי" מגנטון"ההתקשרות יהיו כשל תכנית ה

כל חברה לרבות חברת הזנק העומדת בתנאים שפורטו לעיל יכולה להיות השותף : הערה

 .בפרויקטהתעשייתי 

 

ט ועל "ר של משרד הכלכלה באמצעות מנהלת מגנ"מנוהלת במשותף על ידי המדע" מימד"תוכנית 

כבר כשלוש שנים מוגשות בקשות למימון פעמיים בשנה , שמתקיימת, לתוכנית. ת"ידי מפא

קול "מופץ פעמיים בשנה , בהתאם לכך. ף מימון שנתי של כמה עשרות מיליוני שקליםובהיק

למוסדות המחקר ולתעשיות להגיש בקשות לפרוייקטים דואליים העונים לקריטריונים של " קורא

ר של משרד הכלכלה "ת והמדע"נשפטות ומאושרות על ידי מפא, ההצעות נבחנות. התוכנית

 .במשותף
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 2016ינואר  27

 תיאור תמציתי -קרן פזי

. מטרתה לקדם את המחקר, את הידע קרן פזי הינה קרן מחקר משותפת לוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) ולות"ת
טכנולוגי ואת הכשרת כוח האדם המדעי בתחומים בעלי עניין לוא"א. עיקר משאבי הקרן מופנים לתמיכה -המדעי

בשיתופי פעולה מדעיים בין חוקרים במוסדות המחקר האקדמיים לבין חוקרים במרכזי הוא"א (הקריה למחקר 
 –רים במרכזי תלמ"י (מרכזי תשתיות לאומיות ומוקדי ידע, שעיקר עיסוקם גרעיני נגב והמרכז הגרעיני שורק) וחוק

הוא מו"פ בטחוני שאינו למגזר העסקי). הקרן ממנת מחקרים משותפים בתחומי הפיסיקה,  -80% -למעלה מ
 ההנדסה, הכימיה והחומרים.

באיכות כוח האדם יכולתה של הוא"א לעמוד במשימותיה ובאתגרים העומדים מולה תלויה בראש ובראשונה 
טכנולוגי העומד לרשותה. העבודה במערכת סגורה ומסווגת מהווה אתגר מובנה ליכולת למשוך ולשמר -המדעי

חוקרים מצטיינים, וליכולת להבטיח רמת מחקר גבוהה בנושאים המסווגים. השקעת המשאבים במחקרים 
ית לא מסווגת בחזית הידע הינה משותפים עם מוסדות המחקר האקדמיים נובעת מההכרה כי פעילות מחקר

מרכיב חיוני ומשמעותי במענה לאתגר זה. התמיכה במחקרים משותפים של חוקרים מהאקדמיה וממוקדי תלמ"י 
טכנולוגי או להכשרת כוח אדם, אשר עשוי להשתלב או לתמוך בנושאי -הינה בתחומים אשר תורמים לידע מדעי

 העניין של הוא"א.

) שינויים 2013-עילות הנתמכת ע"י הקרן בוצעו בשנים האחרונות (החל ממתוך הבנת החשיבות של הפ
ת של שינויים אלה היו הרחבת מעגל המוסדות ומשמעותיים באופן פעולתה ובאופן ניהולה. מטרותיהם העיקרי

 מצוינות.רי הוא"א, והגברת הדגש על עידוד אשר משתפים פעולה עם חוק ,והחוקרים האקדמיים

מש"ח בשנה  40-ל 2012-מש"ח בשנה ב 10רגתית של תקציב הקרן, מהיקף של הוחלט על הגדלה הד .א
). תקציב השנה, 25%) והוא"א (25%), הות"ת (50%. הגדלת התקציב ממומנת ע"י האוצר (2019-ב

 מש"ח. 25-, עומד על כ2016

 בוצע שינוי מקיף באופן הבחירה של מחקרים הזוכים למימון. .ב

משותפים נפתחה לכלל החוקרים במוסדות המחקר התחרות על קבלת מימון למחקרים  .1
האקדמיים, במרכזי הוא"א ובמוקדי תלמ"י, ע"י הסרת הדרישה למרכיב מסווג (מכל סוג שהוא) 

 מהצעות המחקר.

 תבידי וועדומימון וקביעת סדר עדיפות למימון) הופקד -דירוג ההצעות (המלצה למימון/אי .2
פונות  במוסדות המחקר האקדמיים. וועדות אלהמורכבות מפרופסורים ה מקצועיות חיצוניות,

כמקובל בקרנות תחרותיות אחרות, ומדרגות את  ו"חות שיפוט ממומחים בארץ ובעולםלקבלת ד
 הצעות המחקר על בסיס איכות מדעית.

שנים, מענקי  4אש"ח לשנה לתקופה של עד  350עד  -עודכן גובה המענקים המרבי (מחקר עיוני .3
 שנים). 5עד מש"ח לתקופה של  5עד  -ציוד

פעילות הקרן הורחבה לשני תחומים עיקריים נוספים (סך המשאבים המופנים לתמיכה בפעילות שאיננה  .ג
 ).25%מחקרים משותפים לא יעלה על 

תמיכה בקליטת חוקרים מצטיינים במוסדות המחקר האקדמיים. במטרה לקדם מחקר, להקים  .1
בנושאים  חוקרים מצטיינים באקדמיה ה עםוכשרו סטודנטים, ולהדק שיתוף פעולמעבדות בהן י

, הקרן תומכת במימון קליטת חוקרים מצטיינים בתחומים רלוונטיים (בהיקף של בעלי עניין לוא"א
 שנים). 5מש"ח לחוקר לתקופה של עד  2.5עד 
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דוקטורט עבור -תמיכה בלימודים לתארים מתקדמים (תואר שני או שלישי) ובהשתלמויות בתר  .2
 חוקרים מצטיינים בנושאים בעלי עניין לוא"א.

 בוצע שינוי באופן ניהול הקרן. .ד

 עדכון הרכב ותפקידי הנהלת הקרן.  .1

i.  נקבע כי הנהלת הקרן, הממונה ע"י מנכ"ל הוא"א ויו"ר הות"ת, תכלול לפחות ארבעה
חברי סגל בכירים מהאקדמיה, שני נציגי הוא"א (מדען ראשי ונציג אגף התקצוב), ושני 

פרופ' אלי וקסמן (מכון ויצמן, המדען  נציגי ות"ת (איש סגל אקדמי ונציג אגף התקצוב).
 הראשי היוצא של הוא"א) מונה ליו"ר הנהלת הקרן.

ii.  הנהלת הקרן אחראית בעיקר לקביעת מדיניות וסדרי עדיפות לפעולת הקרן, לאישור
 על תמיכה בקליטת חוקרים מצטיינים. ות וועדת ההיגוי (להלן) ולהחלטההמלצ

הנהלת הקרן, ואשר חברים בה נציגי ות"ת והמדענים  הוקמה וועדת היגוי, בראשה עומד יו"ר .2
 הראשיים של מרכזי הוא"א. לוועדה זו שני תפקידים עיקריים.

i.  משאבים למימון מחקרים בין שלושת התחומים (פיסיקה, הלגבש תכנית לחלוקת
רשימת מחקרים שיזכו למימון, על בסיס דירוג הוועדות לגבש חומרים) ו-הנדסה, כימיה

 תכנית זו לאישור הנהלת הקרן. המקצועיות, ולהביא

ii. דוקטורט, ולהביאה לאישור -לגבש תכנית לתמיכה במימון לימודים והשתלמויות בתר
 הנהלת הקרן.

 השינויים שהונהגו הביאו למספר תוצאות חיוביות משמעותיות. אציין כאן חלק מהן.

גל הנושאים הורחב מעגל החוקרים ממוסדות אקדמיים המגישים הצעות מחקר לקרן, והורחב מע .1
 20-בפיסיקה, כ 30-הצעות מחקר מדי שנה (כ 70-המוצעים למחקר. בשנתיים האחרונות הוגשו כ

 מההצעות. 30%-בהנדסה), מתוכן זכו למימון כ 20-וכ /חומריםבכימיה

 נוצרה חלוקה מאוזנת יותר של תקציבי המחקר המופנים למוסדות השונים. .2

כו לכלי חשוב במרכזי הוא"א לצורך שיפוט הרמה וועדות השיפוט הפחוות הדעת החיצוניות שהתקבלו ב .3
 המדעית בתחומי המחקר השונים.

 מכון ויצמן).  -את"א, דר' רן בודניק -ניתנה תמיכה לקליטת שני פיסיקאים ניסויים (דר' ישי פומרנץ .4

התפתחויות אלה מצביעות על כך שהמשך מימוש ההחלטות על הרחבת היקף פעילות הקרן, תוך הקפדה על 
המדיניות המעודכנת של הקרן, יאפשר להשיג את המטרות שלשמן הוקמה, ולתרום בצורה משמעותית  מימוש

 טכנולוגי באיכות גבוהה בשיתוף חוקרי האקדמיה וחוקרי הוא"א.-לקידום מחקר מדעי

 אשמח לספק מידע נוסף.

 

 בברכה       

 

 פרופ' אלי וקסמן       

 יו"ר הנהלת קרן פזי       
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 תחומים טכנולוגיים ממוקדים
 

 שמות המחברים

 נשיא לשעבר של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -פרופסור יהושע יורטנר 

 חבר ומרכז הוועדה המייעצת הבינלאומית לננו מדע וטכנולוגיה -ר מאיר ויינשטיין "ד

 

 פתיחה

, יישומי מדע החומריםאשר התבססה על , טק-המאה העשרים ציינה את התפתחות תעשיית ההי

תקשורת , לייזרים, שהביאו להתפתחות רחבה בתחומי מוליכים למחצה, הקאופטיקה ואלקטרוני

טכנולוגית הנשענת על מחקר מדעי -צופה גל חדש של חדשנות מדעית 21 -המאה ה. ומחשבים

פתחות יישומי ההת. מבנים וגנים-מולקולות ננו, מניפולציה ובקרה של אטומים ,לאיפיוןמתקדם 

-ההתפתחות המדעית. לתעשיית המדעהמדעית הזאת לטכנולוגיה ולתעשייה תהיה בסיס 

תעשיית המדע . על מעבדות המחקר של האוניברסיטאות תתבססמזאת התעשייתית -טכנולוגית

, יישומים רפואיים, חקר המח, העתידית תשען על חדשנות בתחומים רחבים של ננוטכנולוגיה

מימון , מדינת ישראל כבר פעלה נמרצות לתכנון. אינפורמטיקה וסייבר, "ירוקים"מדעי סביבה 

 2112ראה פרק טכנולוגיה בישראל ]וטכנולוגיה נוהקמה של התשתית לתעשיית המדע בתחומי הנ

, ייזום, תבסס על תכנוןממרכיב חדשני בתכניות הלאומיות להקמת תעשיית המדע [. בדוח זה

באוניברסיטאות ( ם"תמי)ם טכנולוגיים ממוקדים מעקב ובקרה של תחומי, הפעלה, מימון

הוקמה במסגרת התכנית הלאומית לננוטכנולוגיה ויש מקום לשקול   ם"תמיתכנית ה. המחקר

 .המדע-ית תעשייתתהרחבת המסגרת הזאת לתחומים נוספים של תש

 

 ם"תמייעדי ה

מעבר למחקר הבסיסי , של תשתיות אנושיות ומחקריות באוניברסיטאות המחקר ניצול מירבי .1

 .חדשני( ת"מפי) תרגומי-לכיווני מחקר ופיתוח ייעודי, המצטיין

 

 .התעשייה והמעבדות הלאומיות, פ בין אוניברסיטאות המחקר"קידום שיתוף הפעולה במו .2

 

 .ת"מפילרסיטאות מינוף ההשקעה הממשלתית במרכזי ההצטיינות המחקרית באוניב .3

 

 .ת"אוניברסיטאי במפי-עידוד שיתוף פעולה בין .4

 

 .פיתוח וקידום קשרים בינלאומיים של מערכת המחקר הלאומית בתחומי מדע וטכנולוגיה .2
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 ם"תמיהגדרת ה

 .טכנולוגיים ומדע מצטיין השלכיםריכוז פעילות ממוקדת ליצירה מקבילה של  .1

 

      .ובעתידות תעשייתית בהווה נתרומה לפיתוח חדש .2

 

 .הנשענת על חוזק מדעי בתחומי מיומנות רחבים תרגומית-פעילות ייעודית .3

 

 .ת"של מפי" מסה קריטית"פעילות בהיקף רחב מספיק לכלול מספר קבוצות מחקר ויצירת  .4

 

טכנולוגי -תוך ניצול כוח האדם המדעי, ת"של מפי אינטגרציההפעילות תתבסס על  .2

 .ת המחקר בכל המערכת האוניברסיטאיתואופטימיזציה של שימוש בתשתיו

 

תוך הישענות על יצירת חברות הזנק  תעשייה-אוניברסיטאות אסטרטגיקידום שיתוף פעולה  .6

 .באוניברסיטאות ושמקור "האינטלקטואלי רכוש"הוניצול 

 

 .תהיה חיונית ם"תמימנהיגות ברמה גבוהה של ה .7

 

 מסגרת פעולה

 .ת"טכנולוגית באוניברסיטאות לביצוע מפי-יהיו מרכזי מיומנות מדעית ם"תמיה .1

 

באחת או  ם"אשכול של תמיתעשייתית יוקם -טכנולוגית-מדעית תחום רחב של חדשנותכל ב .2

 .במספר אוניברסיטאות המחקר

 

באוניברסיטאות תתבצע באופני פעולה חדשים על בסיס  ם"תמיהתמיכה הלאומית ב .3

 .תחרותיות ומצוינות

 

המדען הראשי של , ת"הות) ם"פורום תליבואו מחברי  תיבדק האפשרות שמקורות המימון .4

 .של האוניברסיטאותהקבלה וכן מכספי ( ת והאוצר"מפא, משרד המדע, משרד הכלכלה

 

, בתחום ספציפי של חדשנות תתבסס על פעולה שיטתית ם"תמיהקמת כל אשכול של  .2

[ מדדים] הגדרתוכן  שנתי-ותקצוב רבתכנון , לבדיקת הצרכים ומסודרתמאורגנת 

 .ם"י תל"ועדת הבדיקה תמונה ע. להצלחה ומפת דרכים לתחום, קריטריונים

 

י "ספציפי של חדשנות יבוצע עבתחום  ם"תמישל פעולת כל אשכול של  הנחיה ובקרה, מעקב .6

המורכבת ממדענים וטכנולוגים מהשורה הראשונה מהארץ , ועדה מייעצת בינלאומית

 .ל"ומחו

 

 .ם שימנה מנהלים מבין חבריו לכל תכנית ספציפית"י תל"תבוצע ע ם"תמיניהול תכנית ה .7
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 סיכום

על , הווה מרכיב חשוב בפיתוח תעשיית המדע העתידית של מדינת ישראלמ ם"תמיתכנית ה

ההישגיות הערכית והתרומה המרכזית של האוניברסיטאות לצורך פיתוח , המצוינות המחקרית

 .תעשייתית בחזית המדע והטכנולוגיה העולמיתוקידום חדשנות 
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 משרד המדע הטכנולוגיה והחלל-קידום מחקר ופיתוח
 

 :המשרד פועל בשלושה מישורים עיקריים להשגת המטרות בתחומי העדיפות

 תמיכה במחקרים יישומיים אסטרטגיים  .א

 מלגות מחקר  .ב

 הקמת מרכזי ידע  .ג

 

 מחקרים יישומיים אסטרטגיים

 2112עיקרי הפעילות בשנת 

 מחקרים .א

מדעי , מחקרים בתחומי העדיפות של המשרד הכוללים מחשוב מתקדם וסייבר 27מימן המשרד , 2113בשנת 

מדעי החברה , מדעי הים, מדעי המח ומחלות יתומות, בדגש על תחליפי נפט לתחבורה -אנרגיה , ההנדסה

ובעיקר , עיקר המימון ניתן למוסדות להשכלה גבוהה ומכוני המחקר. והיערכות ישראל לרעידות אדמה

 .המחקרלאוניברסיטאות 

 מלגות  .ב

לרבות מלגות מיוחדות לעידוד נשים בהנדסה , מלגות בתחומי העדיפות של המשרד 129הוענקו  2113בשנת 

 . רקסי'ומלגות ייעודיות למגזר הערבי הדרוזי והצ, ובמדעים מדויקים

 2114תשתיות לשנת  -מחקרים במסגרת תכנית מחקר אסטרטגי

בשנים האחרונות עולה המודעות לעובדה כי קיימים מאפיינים  – מחקרים ברפואה מותאמת אישית .א

מאז ומתמיד . וסביבה מיקרוביולוגית אליה חשוף האדם, גיל, רפואיים שונים לאוכלוסיות שונות של מגדר

ואת  –לכן קיים צורך נרחב להתאים את הידע הרפואי , בוסס המחקר הרפואי על אוכלוסייה גברית צעירה

מבחינה , למאפיינים המיוחדים של כל אדם' הפיזיולוגי וכו, הגנטי, הביולוגי –יסו המחקר העומד בבס

תחום זה נמצא בעליה ברחבי העולם המדעי והמשרד רואה צורך . פיזיולוגית ואף מיקרוביולוגית, גנטית

 . גדול לתמוך בתחומי הרפואה האישית בארץ

 .אושרו למימון שלושה מחקרים: ביצוע

. הנובעים מפיתוח סביבתי, העידן הנוכחי מאופיין בשינויים גלובליים ולחצים – מחקרים במדעי הים .ב

לצורך כך פרסם . המשרד מימן מחקרים ומלגות בתחום מדעי הימים, במהלך שלוש השנים האחרונות

אשר צפוי שתובלנה , הכוללות מגמות יישומיות, המשרד קול קורא לקבלת הצעות מחקר למימון מחקרים

 .ח מוצרים בתחום מדעי הימיםבהמשך לפיתו

 .אושרו למימון שני מחקרים: ביצוע

תחומים אלה בעלי חשיבות הולכת וגדלה  – ספינטרוניקה ומחשוב קוונטי, מחקרים בתקשורת אופטית .ג

קידום . למרות קיומו של פוטנציאל חוקרים בתחומים אלה, וסובלים בארץ ממחסור במימון, בעולם

 .י של ישראל בעולם ובעל פוטנציאל כלכלי רבהתחומים יעלה את מעמדה המדע

 . אושרו למימון שלושה מחקרים: ביצוע 

  ICT מחקר בין תחומי המשלב טכנולוגיות תקשורת ומידע במדעי המוח ומדעי החברה .ד

במסגרת , לכן. החברה והמחשוב המתקדם, המשרד רואה חשיבות רבה בקידום המחקר במדעי המוח

מעוניין המשרד בקידום פעילות מחקר ופיתוח ובחידוש  2114ת לשנת תשתיו -תכנית מחקר אסטרטגי

מדעי המוח , מחקר בינתחומי המשלב טכנולוגיות תקשורת ומידע: תשתית פיזית ואנושית בישראל בתחום
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בשאלות מדעיות העומדות בחזית , ורפואה ומדעי החברה באמצעות מימון תכניות מחקרים תשתיתיים

 .הידע העולמי

 . ושר למימון מחקר אחדא ;ביצוע 

 . מתן מימון למחקרים בנושאים בעלי חשיבות למשק ולחברה בישראל – מחקרים במדעי החברה והרוח .ה

 .מחקרים 8אושרו למימון : ביצוע

על מנת לעודד ולחזק , המשרד פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר – מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי .ו

וליצור מסה קריטית של ידע וכוח , את המחקר היישומי וההנדסי באקדמיה בשלבים הטרום תעשייתיים

לחיזוק הסגל האקדמי בתחום המדע היישומי וההנדסי , באופן ישיר, פעילות זו תוביל. אדם בתחום

לקידומה של התעשייה בכלל ותעשיית , לעליית רמת המחקר ההנדסי בישראל ,באוניברסיטאות ובמכללות

פעילות המשרד מהווה בסיס להקמתה של . מערכת הביטחון הישראלית וכלכלת ישראל, ההייטק בפרט

 .קרן לאומית להנדסה

 .  מחקרים 23אושר למימון : ביצוע 

ל "הוקמה ועדת היגוי בראשות מנכ, 22/11/2112מיום , 2243' י החלטת הממשלה מס"עפ – טכנולוגיות מים .ז

המשרד שותף לאיגום תקציבי לצורך מימון . משרד הכלכלה לקידום מחקרים בתחום טכנולוגית מים

 . המשרד פרסם קול קורא למימון מחקרים בתחום. מחקרים בתחום

 .אושרו למימון שני מחקרים: ביצוע

קידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום החלל באמצעות מימון תכניות מחקרים  –מחקרי חלל .ח

  .תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי

 .אושרו למימון שבעה מחקרים: ביצוע

 

 2115תשתיות לשנת  -מחקרים במסגרת תכנית מחקר אסטרטגי

זיהה המשרד צורך חדש  2112לקראת שנת  – השלישימדע טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל  .א

דמוגרפי מחייב היערכות של המדינה ולכן השינוי ה. היערכות לקראת הגיל השלישי: בזירה הישראלית

טכנולוגיה וחדשנות למען , מדע" - 2112המשרד יצא בקול קורא חדש עבור מחקרים שיחלו בשנת 

פיתוח  –שיתוף פעולה בין חוקרים מתחומים שונים  הקול הקורא מעודד". האוכלוסייה בגיל השלישי

 . מדעי החיים והרפואה ומדעי החברה וההתנהגות, טכנולוגיות

 .מחקרים 18אושרו למימון : ביצוע

, תחום הכימיה בארץ נמצא בנסיגה בשנים האחרונות – כימיה אורגנית ואלקטרוכימיה, כימיה אנליטית .ב

כבסיס , חשיבות תחומים אלה, מן הצד השני. ת ואלקטרוכימיהאורגני, בעיקר בתחומים כימיה אנליטית

ופרסם קול , לכן בחר המשרד לקדם את הנושא. בלתי ניתנת לערעור, לקיום מדע בתחומים רבים אחרים

 .קורא

 .מחקרים 2אושרו למימון : ביצוע

בעל חשיבות הינו , ובחברה בכלל, שילוב מגדרי בשוק העבודה – פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל .ג

קיימת העדפה , בתחומים שונים בחברה ובשוק התעסוקה. עצומה לקיומה של חברה בריאה ויצרנית

המשרד בחר לממן מחקרים העוסקים בשיפור השילוב . ודחיה של השתלבות נשים, מודעת או לא, גברית

, יבוריואף הרחוב הצ, תחומי לימודים ועיסוק, משרות, התאמת מקומות עבודה, המגדרי בחברה

 STEMהמשרד מעוניין לתמוך בבנות בלימודי , באופן מיוחד. להשתלבות מיטבית של נשים וגברים

 .  בהם מספר הבנות הלומדות נמוך כיום, מוגברים

 .מחקרים 2אושרו למימון : ביצוע
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 פ אזורי"מרכזי מו -פ האזוריים שאינם זכאים לגשת למענקי מחקר בינלאומיים"מימון מחקר במרכזי המו .ד

אינם זכאים לקבלת מענקי מחקר ממקורות , בקעת הירדן ורמת הגולן, שומרון, הממוקמים ביהודה

על מנת להשוות , על בסיס תחרותי, לפיכך מעוניין המשרד להעניק מענקי מחקר למרכזים אלו. בינלאומיים

 . פ האחרים"את האפשרויות העומדות בפניהם לאלו של מרכזי המו

המשיך המשרד לעודד ולחזק את המחקר היישומי  2114בדומה לשנת  – ר הנדסימחקר מדעי יישומי ומחק .ה

  .וליצור מסה קריטית של ידע וכוח אדם בתחום, וההנדסי באקדמיה בשלבים הטרום תעשייתיים

 .מחקרים 27אושרו למימון : ביצוע

 .2114המשך לפעילות שנעשתה בשנת  –מחקרי חלל 

 

 2112תשתיות לשנת  -אסטרטגימחקרים במסגרת תכנית מחקר 

 .2112המשך לפעילות שנעשתה בשנת  – מחקר מדעי יישומי ומחקר הנדסי .א

, כולל ובטחון תזונתי, בטחת מזון בטוחא -( Food Security)ובטחון מזון ( Food Safety)אבטחת מזון  .ב

. הסכנות במזון לא בטוח הם משמעותיות אך קשות לכימות. הם בעלי חשיבות עליונה בעולם גלובלי

המשרד . מחלות המועברות במזון או במי השתייה יכולות לגרום למגוון מחלות מזיהומים ועד סרטן

 . במחקרים על ידי תמיכה, מעוניין להגדיל את הידע בתחומים אלה

ננוטכנולוגיה נמצאת בשימוש נרחב בתחומים רבים של  –אדם וסביבה , בטיחות ובריאות: ננוטכנולוגיה .ג

יתרונות רבים נמצאים . ותעשיה, טכנולוגיה של מזון, חומרים בשימוש ביתי, תחומי הרפואה -חיינו 

צרי הפיתוח והשימוש אך ההשפעות הבריאותיות של תו, בחומרים המיוצרים בשימוש בננוטכנולוגיה

למרות שתשומת לב , באוויר ובמים –בטכנולוגיה זו מתגלים כמשמעותיים בהשפעתם על הסביבה 

המשרד מבקש להרחיב את הידע הקיים בהשפעות . מחקרים להשפעות אלה לא ניתנה באופן מספק

האוכלוסייה  על מנת להגביר את בטיחות, בטיחותיות בשימוש בננוטכנולוגיה ובתוצריה-הבריאותיות

 .על ידי עידוד מחקרים בתחומים חשובים אלה, והסביבה

 .ות למען האוכלוסייה בגיל השלישיטכנולוגיה וחדשנ, פיתוח תשתיות מדעיות בנושא מדע .ד

 .2112המשך לפעילות שנעשתה בשנת  – פיתוח תשתיות מדעיות בנושא מדיניות לקידום נשים בישראל .ה

קיים קשר הדוק בין אורח החיים לרמת הבריאות ואיכות  –נועה תזונה ות, אורח חיים ואיכות חיים .ו

תזונה מתאימה , המשרד מבקש לקדם מחקרים הנוגעים בקשר בין אורח חיים. החיים של האדם

ולהגדיל את הידע , על מנת להגביר את המודעות לאורח חיים בריא, ואיכות החיים של האוכלוסייה

 .ריאות כללית ואיכות החייםתנועה ב, הקיים בקשר בין תזונה ראויה

הטכנולוגיה , יזמו משרד המדע, במסגרת התכנית להגדלת מספר המדענים בתחום הביומטריה –ביומטריה .ז

קרן מחקרים לטובת קידום  והממונה על היישומים הביומטריים במשרד ראש הממשלה והחלל

העוסק בשאלות , יבאמצעות מימון תכניות מחקר אסטרטג, פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום

 .מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי בתחום הביומטריה

-המשרד במסגרת שיתוף פעולה עם ועדת ההיגוי הבין -היערכות האוכלוסייה בישראל לרעידות אדמה .ח

מקדם פעילות מחקר ופיתוח ובחידוש , משרדית להיערכות לרעידת אדמה במשרד ראש הממשלה

 .בתחום היערכות האוכלוסייה בישראל לרעידות אדמהתשתית פיזית ואנושית בישראל 

המשך לפעילות  -פ האזוריים שאינם זכאים לגשת למענקי מחקר בינלאומיים "מחקר במרכזי המו .ט

 .2112שנעשתה בשנת 

 .2112המשך לפעילות שנעשתה בשנת  –כימיה אורגנית ואלקטרוכימיה, כימיה אנליטית .י

 .2112 המשך לפעילות שנעשתה בשנת –מחקרי חלל  .יא
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 מלגות מחקר

מקדם את , מימון מלגות לסטודנטים בתארים מתקדמים מעודד סטודנטים מצטיינים להתמקד בתחומי עדיפות

 . ההון האנושי בטווח הקצר ומגדיל את עתודת החוקרים בתחומי עניין מכוונים

 מספר מלגות תחום שנה

2114 

 1 מלגות צפרות

 11 מלגות בתחום אנרגיה ותחליפי נפט

 11 מלגות במדעי המוח

 3 מדעי החברה-מלגות יובל נאמן

 12 ש שולמית אלוני"מלגות לקידום נשים במדע ע

 4 ש צבי ינאי"מלגות מיעוטים ע

 1 חלל-ש אילן רמון"מלגות ע

 4 חלל' אוני

2112 

 2 מדעי החברה-מלגות יובל נאמן

 2 חלל-ש אילן רמון"מלגות ע

 14 היישומי וההנדסימלגות בתחום המדע 

 2 מלגות בתחום תחליפי נפט לתחבורה

 1 הסדרים חברתיים למען קידום נשים בישראל

 12 ש שולמית אלוני"מלגות לקידום נשים במדע ע

 11 ש צבי ינאי"מלגות מיעוטים ע
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 7 מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי

 טרם נקבעו הזוכים רפואה מגדרית: ש לוי אשכול בתחום"מלגות ע

 טרם נקבעו הזוכים כימיה אורגנית ואלקטרוכימיה, כימיה אנליטית: ש לוי אשכול בתחום"מלגות ע

 טרם נקבעו הזוכים ש צבי ינאי"מלגות מיעוטים ע

 טרם נקבעו הזוכים ש שולמית אלוני"מלגות לקידום נשים במדע ע

 הזוכיםטרם נקבעו  מלגות בתחום אנרגיה ותחליפי נפט

 טרם נקבעו הזוכים מלגות בתחום פיזיקה גרעינית

 טרם נקבעו הזוכים מלגות צפרות

 טרם נקבעו הזוכים מדעי החברה-מלגות יובל נאמן

 טרם נקבעו הזוכים חלל-ש אילן רמון"מלגות ע

 טרם נקבעו הזוכים תואר ראשון-מלגות בתחום אנרגיה ותחליפי נפט

 הזוכיםטרם נקבעו  חלל' אוני

 

 תמיכה במרכזי ידע

על בסיס תגליות מדעיות , מרכזי הידע מושתתים על מתן שרות מדעי לחוקרים ומדענים באקדמיה ובתעשייה

בקידום המחקר " צוואר בקבוק"במיוחד במקומות בהן קיים )קיימות ופיתוח טכנולוגיות על בסיס ידע מדעי קיים 

חזית , מעצם טיבה. וחוקר בישראל לרשות כל מדען, המרכז מחויב במתן שרות והעמדת התשתית והידע(. בישראל

 . וחיוניותו נמדדת מחדש לאחר תקופת ההקמה, המחקר מתקדמת ולכן מרכז ידע תשתיתי מוקם לתקופה מוגבלת
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. העומד בזכות עצמו לאחר תום תקופת המימון, בעל אפשרות להפוך למרכז קבוע, המרכז מוקם כישות זמנית

העובד במוסד אשר במסגרתו פועל , עילות ומייצג את מרכז הידעהמרכז את הפ, בראש המרכז עומד חוקר בכיר

 :הינםואשר המשרד היה שותף להקמתם מרכזי הידע שהוקמו בשנים האחרונות . המרכז

 

 2112 לשנתמרכזי ידע 

שהוקם במרכז , דגנרטיביות בעזרת שימוש בחיות מודל שונות-מרכז החוקר מחלות נוירו - מרכז למדעי המוח .א

 .הרפואי הדסה

( ננו)מיקרוניים -תשתיות מדעיות טכנולוגיות לפבריקציה באפיון של מבנים תת - טכנולוגיה-המרכזים לננו .ב

בר ' בן גוריון ואוני' אוני, א"ת' אוני, העברית' האוני, הטכניון)אשר הוקמו בחמישה מוסדות להשכלה גבוהה 

 .מ"תלמסגרת פורום ב, (אילן

מרכיבים את , רקמות לצורך מחקר גנטי והיסטולוגי של מחלות האוספים, מרכזים רפואיים – בנק רקמות .ג

שיבא בתל השומר , ם"רמב, המרכז הרפואי הדסה)מרכזים אלו הוקמו בארבעה בתי חולים . בנק הרקמות

 .מ"תלמסגרת פורום ב, (ואיכילוב

: גוןמרכז הכולל אוסף של אוצרות טבע מהצומח והחי כ – א"ת' המרכז לאוספי הטבע הלאומיים באוני .ד

 .  עופות ויונקים, חרקים, זוחלים

 

 2114מרכזי ידע לשנת 

  .2113המשך לפעילות שנעשתה בשנת  –מרכז ידע למדעי המוח  .א

 .2113המשך לפעילות שנעשתה בשנת  – המרכזים לננוטכנולוגיה .ב

 

 2115מרכזי ידע לשנת 

, מ"תלפורום במסגרת  הוקםהמרכז , בעל חשיבות רבה בקידום התחום בארץ מרכז הידע לפוטוניקה .א

 .להקמת תשתית יקרה בעלת חשיבות רבה לקידום התחום

מרכז לאומי לתצפיות מהחלל ומידע סביבתי שירכז תוצאות מחקרים , מרכזי ידע לאומי בתחום חלל וסביבה .ב

 .לרבות מחקרים המתקיימים בתמיכת המשרד ויציגם בצורה נגישה לציבור, המתקיימים בארץ ובעולם

 

 2112לשנת מתוכננים מרכזי ידע 

שמקורם ( כולל אפליה)חקר המגדר בוחן הבדלים בהתייחסות בין גברים לנשים  –מרכז ידע לנשים ומגדר  .א

הצובר , זהו תחום מחקר מתפתח. מבלי להתייחס להבדלים הנובעים מסממנים ביולוגים, בתרבות ובחברה

לחשיבות הנושא המגדרי ומכירים בעובדה בישראל מודעים . בעשורים האחרונים בארץ ובעולם, תאוצה

, חינוך, תרבות: מודעות לנושא המגדר לא תאפשר לתת מענה לתופעות מרכזיות בחברה כגון/שחוסר הבנה

אי שוויון בשוק העבודה ואי שוויון בשכר בין , אי שוויון זכויות והזדמנויות, כלכלה, פוליטיקה, רפואה, משפט

 .ד לצאת בקול קורא אשר מטרתו לאפשר הקמת מרכז ידעלפיכך החליט המשר. נשים וגברים

המשרד רואה חשיבות רבה בחקר מחלות יתומות אשר לא ניתן להן מענה  –מרכז הידע לחקר מחלות יתומות  .ב

בנוסף למימון . בגלל הפוטנציאל הכלכלי הנמוך בפיתוח תרופות למחלות אלה, על ידי חברות התרופות

, שירכז את הידע הקיים בתחום המחלות היתומות השונות, מת מרכז ידעהמשרד יפעל להק, מחקרים בתחום

לקדם את המחקרים המדעיים ולקדם , על מנת להגדיל את הידע הקיים, וייתן שירות לחוקרים בתחום

לפיכך החליט המשרד לצאת בקול קורא אשר מטרתו   .מציאת תרופות וטיפולים לחולים במחלות אלה

 .שאבנו לאפשר הקמת מרכז ידע
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 לאומישיתוף פעולה בין 

 

 ארגונים בינלאומיים

בארגונים  –לבדו או בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים  –הטכנולוגיה והחלל מייצג את ישראל , משרד המדע

 : הארגונים העיקריים הם. בינלאומיים שעיקר עיסוקם במדע

 CERN – מרכז המחקר הגדול בעולם לפיזיקת חלקיקים 

 EMBL- European Molecular Biology Laboratory  

 EMBC – European Molecular Biology Conference 

 2121הורייזון  –פ האירופאי "תכנית המסגרת של המו 

 COST – תכנית אירופית ליצירת רשתות מחקר וקשרים בין מדענים 

 OECD – בעיקר ה, הוועדה למדיניות מדע וטכנולוגיה וקבוצות העבודה הנובעות ממנה- GSF – ה- Global 

Science Forum 

 SESAME –  מאיץ החלקיקים במזרח התיכון המוקם בירדן ומהווה דוגמא בולטת לשיתוף פעולה אזורי

 .במדע ובמחקר

 INSTRUCT –  תכנית אירופאית שנועדה לתכלל(integrate ) ולמזג תשתיות טכנולוגיות מתקדמות לחקר

 .מולקולרית ברזולוציה של תא שלם על מנת לשלב הבנה, ביולוגיה מבנית באירופה

 ELIXIR – מיזם אירופאי תשתיתי בשיתוף עםEMBL   שמטרתו לאגד את כל הנתונים בביואינפורמטיקה

 .הקיימים בכל מדינות אירופה

 EMBRC – י גופים ממשלתיים"המיוצגות ע, התארגנות אירופאית של המעבדות הימיות. 

 EuBI – פת לתכלל את תשתיות ההדמיה באירופה ולאפשר נגישות התארגנות אירופאית תשתיתית השוא

 .לטכנולוגיות הדמיה ביולוגיות ורפואיות

 מחקרים  -שיתוף פעולה בין לאומי 

 2112מחקרים לשנת  -פ בין לאומי"שת

 מספר מחקרים תחום מדינה

  Novel approaches to fight treatment-resistant איטליה

pathogens  

 Multifunctional advanced materials  

   Water and food security - including related hazards 

11 

  Molecular, cellular or network aspects of age יפן

dependent neurological and psychiatric disorders 

3 

  Cancer Research 2 גרמניה

 Water Technology Research 4 

  Artificial intelligence and learning algorithms טיוואן

 2. Effect of human activities on marine environment 

2 
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 2114מחקרים לשנת  -פ בין לאומי"שת

 מספר מחקרים תחום מדינה

  Smart authentication and identity management בריטניה

 Governance and regulation of cyber security 

 Privacy assurance and perceptions 

 Mobile and Cloud security 

 Human aspects of security or usable security 

 Cyber-resilient systems 

3 

  Energy Engineering 7 הודו

  Restoring, preserving, valuing and managing איטליה

cultural heritage 

 Renewable energy for sustainable living 

6 

 Space 3 

  Agriculture under stress צרפת

 Novel approaches and tailored therapeutic agents in 

personalized medicine 

 Cloud Computing: network, storage and security 

 Graphene technologies and applications 

12 

  Cancer Research 4 גרמניה
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 2115מחקרים לשנת  -לאומיפ בין "שת

 מספר מחקרים תחום מדינה

  ICT for a Resilient Society 3 יפן

  Topology and its Applications רוסיה

 Mechanical Engineering: Mechatronics and 

Robotic Systems 

8 

 . Novel Technologies for Water and Soil Treatment איטליה

 Cyber Security. 

 Pharmacogenomics in the Context of Personalized 

Medicine. 

11 

  Material Science and Engineering for Clean and סין

Renewable Energy 

 Bio-Nano Technology and Bio-Medical 

Engineering 

11 

  Cancer Research 9 גרמניה

  2112מחקרים לשנת  -פ בין לאומי"שת

מספר מחקרים  תחום מדינה

 (צפוי)

  Brain Science סין

 Nanotechnology 

 E-Learning 

15 

  Research in motor-neurodegenerative and rare איטליה

diseases 

 Migration: New technologies applied to cultural 

and demographic changes. 

8 

  Biomedical robotics צרפת

 Mechanotransduction and integrative biology 
6 

  Environmental Engineering כיה'צ

 Information and Communications Technology 

(ICT) 

6 

  Cancer Research 7 גרמניה

  Water Technology 5 

  ICT for a resilient society 3 יפן
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, משרד התשתיות הלאומיות: 2115-2112 מחקריםח פעילות מימון "דו

 האנרגיה והמים
 

 האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות, תראשי ניתמדע

 קער

האנרגיה , הינה הזרוע הטכנולוגית של משרד התשתיות הלאומיות נית הראשיתיחידת המדע

מוטת , והמים ומהווה את האסמכתא המקצועית שעל בסיסה נבנית מדיניות ארוכת הטווח

שואפת לשמר  היחידה. בתחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים של מדינת ישראל, טכנולוגיה

תוך תכנון ובניית כלים , של ישראל האנושיות והטכנולוגיות, ולפתח את התשתיות הפיזיות

, בחברות הזנק, פ באקדמיה"שיאפשרו את מימוש מדיניות המשרד באמצעות השקעה במו

 . אקדמיה ותעשיה בעולם, ובאמצעות שיתוף פעולה עם גופי ממשל

 :תחומי הפעילות העיקריים .1

וכת ובפרט מדיניות אר, טכנולוגית למקבלי החלטות בגיבוש המדיניות-תמיכה מדעית .א

 .טווח מוטת טכנולוגיה

 . ל"לימוד והטמעה של ידע עדכני בכל תחומי פעילות המשרד מהארץ ומחו, איסוף .ב

 : הכנת התשתיות הפיסיות והאנושיות הנדרשות למימוש המדיניות .ג

תמיכה במחקר ופיתוח המשמר ובונה כוח אדם מקצועי ומיומן לקידום  -

 .הטכנולוגיות הנדרשות למימוש המדיניות

הכשרת כח אדם באקדמיה ובתעשייה בתחומים הנדרשים לפעילות המשרד  -

 . בהווה ובעתיד

קידום יצירת מוקדי ידע מקומיים וטכנולוגיות מקוריות המותאמות לצורכי  -

 . היום ובעתיד, מדינת ישראל התורמות לקיומה ולרווחתה

 .סדנאות ופורומים  מקצועיים בישראל, עריכה והשתתפות בכנסים -

פעולה בינלאומי במחקר ופיתוח באמצעות שותפות ומעורבות בפורומים שיתוף  .ד

 .בינלאומיים ותמיכה בשיתופי פעולה בינלאומיים

 : ון מחקריםממי .2

 פ תשתיתי"קול קורא למחקרי מו .2.א

בשנים .  בישראל במוסדות המחקרם בתחומי העיסוק של המשרד התוכנית נועדה לעודד מחקרי

מחקרים אקדמיים בנושאים כגון גיאולוגיה וגיאופיסיקה של גז  181-למימון כ זכו, 2119-2112

מחקרים בתחום , של מחצבים והיבטים סביבתיים הקשורים בניצול אוצרות טבע, טבעי ונפט

טכנולוגיות לניצול מקורות , תחליפים לדלקים פוסיליים, רשתות חשמל חכמות, רעידות האדמה

טכנולוגיות , טכנולוגיות מתקדמות למערכות אנרגיה, ייםאנרגיה חלופיים למקורות הקונבנציונאל

טכנולוגיות המשתלבות בחזון של משק , לניצול מקורות אנרגיה קונבנציונאליים באופן נקי יותר

התפלגות ההשקעה הייתה  .ח"מלש  64 -סך ההשקעה במחקרי אקדמיה היה כ. קיימא-אנרגיה בר

 :כדלקמן
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 בינלאומיים בתחום המחקרשיתופי פעולה 

 :פעילות בינלאומית .2

 BSF Energy –ב "הקרן הדו לאומית עם ארה .א

לקידום  2118י הסכם יישום שנחתם בין משרדי האנרגיה הישראלי והאמריקאי ב "עפ

פ בתחום האנרגיה המתחדשת והתייעלות אנרגטית הוקם מנגנון לעידוד "מו פרוייקטי

ותעשייתי באמצעות  BSFאקדמי באמצעות קרן : ערוצים 2פ "לשת. מיזמים משותפים

בחירה ומעקב , בחינה, גופים אלו הקימו מסגרות פורמליות הפועלות למימון. BIRDקרן 

 .  אחר הפרויקטים  המשותפים

מחקרים  12 אנרגיה BSFקרן  תמימן המשרד במסגר 2119-2112במהלך השנים 

התפלגות . ח"מלש 7-משותפים לחוקרים ישראלים וחוקרים אמריקאים בסך של כ

 :כדלקמן הייתההמחקרים על פני התחומים 

 

 

בסיס . קיימות ליחידת המדען הראשי במשרד מספר תכניות משותפות עם אירופה .ב

ב בו המענקים ניתנים "פ ארה"זאת בניגוד לשת, צאותיוכל צד נושא בהו –המימון שונה 

הצעות לפרוייקטי . י הצרכים ותכנית העבודה"לפרויקטים ומחולקים בין הצדדים עפ

פ אלו מוגשות ונבחרות במסגרת הקולות הקוראים השנתיים של יחידת המדען "מו

כז עיקר המימון המשותף בתחום המחקר האקדמי התר 2112- 2119בשנים  .הראשי

הינו אחוד מכוני מחקר של האיחוד האירופאי ומופעל על ידי  JRC -ה .JRCפ עם "בתשת

רגולציה ותקינה כלל אירופאית , לשם קביעת מדיניות, הנציבות האירופאית לצרכיה

שנתיים -אנו ממנים את חלק השותף הישראלי בפרויקטים דו. המושתת על טכנולוגיה

 2112 -התכנית שנחתמה בשלהי. של כמיליון אירו בשנה בהיקף( אך אין הגבלת זמן)כ "בד

 . משותפים פרויקטים 2ופעלו בה עד עתה  2113 -התחילה ב

. 

.5 

1. 
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  רקע. 1

 וטכנולוגי בנושאי הגנתאסטרטגי , בייעוץ מדעילמשרד  תמסייעלשכת המדענית הראשית 

נעשה במדינות צרכי המשרד ובהתאם ל לפיוזאת כולל קידום התחום במדינת ישראל  הסביבה

במסגרת אחריות   .ם ולאמנות בינלאומיים עליהם חתומה ישראלהסכמילו ותפותחות מובילמ

 המשרד קידום הידע המדעי לביסוס התשתית המקצועית הסביבתית של עבודתעל הלשכה 

בתחומי עבודת הקולות הקוראים עוסקים בנושאים . קולות קוראים למחקרים מיםמפורס

הם יש מקום לבחון את בתחומים משיקים לעבודת המשרד ב, פערי ידע זוהובהם  המשרד

נוסחו כהחלטות ויעדים לאומיים כן בתחומים שהוגדרו כההשלכות וההיבטים הסביבתיים ו

דבר שאינו מאפשר  ,ללשכת המדענית אין תקציב קבוע בבסיס תקציב המשרד .ממשלה

על מנת לסייע ביצירת לפעילות המשרד הוצאה לפועל של משימות מדעיות רבות הנחוצות 

את מדיניותו ופעולותיו בתחומים או לעדכן /ובבואו לקבוע  וריך לשמשבסיס מדעי שצ

  .השונים

רבים ממשרדי  ממשקים עםלשכת המדענית הראשית מקדמת נושאים רוחביים להם יש 

לרבות  טכנולוגיות סביבתיות, לשינויי אקלים היערכות, בריאות וסביבההממשלה כדוגמת 

הפקת אנרגיה , תחליפי נפט לתחבורה, ק החופיהמצו, קידוחי גז ונפט בים, חישה מרחוק

קידום המדע בקרב בני נוער , הערכת המערכות האקולוגיות, שיקום הכרמל, מביומסה

 . ועוד בתיכונים

כבסיס לבחינה של המצב הסביבתי מרכזת הלשכה נתונים ומדדים סביבתיים במדינת ישראל 

אחת  מדדים ומגמות, תוניםנ, ואחראית להוצאת מסמך המתאר את מצב הסביבה בישראל

 . וכן להעברת המידע לסוכנות האירופאית לסביבה לכמה שנים

בקרב עובדי הידע המצטבר הן מתוצאות המחקרים והן מעבודה השוטפת בלשכה מופץ 

של  האינטרנטבאמצעות אתר הקהילה המדעית ובעלי עניין נוספים , משרדים אחרים, המשרד

ימי עיון , באמצעות סדנאותו של לשכת המדענית טיתהאינטרנ ספריית המחקרים, המשרד

 . וכנסים לאומיים ובינלאומיים

קשרים חדשים בנושאים עבודת הלשכה מתבצעת תוך כדי הידוק הקשרים הקיימים ויצירת 

עם אנשי המקצוע במשרד ובמשרדים מדעיים של הגנת הסביבה וטכנולוגיות סביבה 

עם התעשייה ועם , עם האקדמיה, ה השוניםת המדען במשרדי הממשלולשכעם , מקבילים

בוועדות בין משרדיות חלק מהעבודה השוטפת כוללת השתתפות . ארגונים לא ממשלתיים

את תחום החינוך ולימודי הסביבה כמו כן הלשכה מעורבת ומקדמת . אסטרטגיותו מדעיות

 . על יסודי ובאקדמיההבמערכות החינוך 
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אומיים עם גופי מחקר וארגונים בינלאומיים קשרי מדע בינלומקדמת  הלשכה מקיימת

מסייעת , ל"פ עם קרנות מחקר בארץ ובחו"לקידום ומימוש שת תפועל. בתחום הגנת הסביבה

  .בתחומי הסביבהלקידום טכנולוגי הסכמים בילטראליים לקידום המחקר ובקידום 

דים היעשבעת על פי  2112שנת בסוקר את פעולות לשכת המדענית הראשית מסמך זה 

 :של הלשכה המרכזיים

  של הסביבתית המקצועית התשתית לביסוס המדעי הידע ידוםק–ממדע למדיניות 

 המשרד עבודת

 הטכנולוגית החדשנות תחום וקידום ביסוס  

 פרסום והטמעה של פעולות להיערכות : אקלים לשינויי להסתגלות לאומית היערכות

  לשינויי אקלים

 ל"ובחו בארץ ולציבור המשרד ובדילע סביבה סביבתיים נתונים הנגשת 

 ביחס הידע הרחבתגיבוש תכנית לאומית לבריאות וסביבה ו: וסביבה בריאות 

 הציבור בריאות על סביבתיים גורמים להשפעת

 ומוסדות ארגונים, האקדמיה עם הקשרים קידום 

 יסודי העל בחינוך וסביבה מדע מחקרי עידוד  

 

 המשרד עבודתשל קצועית הסביבתית מדעי לביסוס התשתית המידום הידע הק. 2

  משיקיםובתחומים  למחקרים עדכניים בתחום המקצועי הספציפי עובדי המשרדחשיפת 

מפגשי וב, בבדיקת דוחות מחקר, הנעת מחקריםב, באמצעות מעורבות בבחינת הצעות

 .ים לנושאיחשיבה עם החוקרים הרלוונט

   נושאי מחקר 2.1

 הפקת אנרגיה מביומסה .1

פיתוח טכנולוגיות , בנושא מחקר 2118מאוגוסט  3924' לטת ממשלה מסלהח בהתאם

מחקר  מקדםהמשרד להגנת הסביבה , וייצור חשמל בתחום האנרגיה המתחדשת

בנושא הפקת אנרגיה  פוטנציאל לישימות מסחריתבעלי אקדמיים ומחקרים תשתיתי 

פסולת , פסולת בעלי חיים, תאשפה עירונית אורגניההתייחסות היא ל. מביומסה
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הדלק . שפכים תעשייתיים בעלי ריכוזים נמוכים יחסית של חומר אורגניוצמחית 

ביודיזל או סוגי דלק אחרים המתאימים לשימוש , סינגז, יכול להיות ביוגז  שיופק

 . או לטיוב קרקעות ה או בתחבורהיבתעשי

 תחליפי נפט לתחבורה .2

של תחליפי נפט המשרד להגנת הסביבה מקדם מחקר העוסק בהיבטי סביבה 

הפעלת תכנית לאומית : "2111מינואר  2791' להחלטת ממשלה מס בהתאם, לתחבורה

לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט לתחבורה ולחיזוק תעשיות 

מחקרים מדעיים בעלי מדובר ב  ".עתירות ידע בתחום תחליפי נפט לתחבורה

, עיבוד, של מתקני הפקהות הסביבתיות השלכבנושא ה פוטנציאל לישימות מסחרית

וכן , כולל שימוש יעיל במשאבי טבע הולכה וחלוקה של תחליפי נפט לתחבורה, אחסון

   .סטנדרטיזציהרגולציה סביבתית בתחום ובנושא 

 פות יערשיקום הכרמל ומניעת שרי .3

ממשק היער ועדה ל 2111מאי בהוקמה  2111עקבות השריפה בכרמל בדצמבר ב

הועדה גיבשה המלצות לממשק לשיקום ומניעת שריפות וכן . ולוגי בכרמלושיקום אק

המשרד להגנת הסביבה מקדם את השלמת . נושאי מחקר הציעההגדירה פערי מידע ו

דרכי ממשק להחזקת , פערי המידע באמצעות מחקרים בנושאים של ממשק עץ שרוף

 .סחף קרקע ועוד, הערכת שירותי מערכת, (רעיה)אזורי חיץ 

   בישראל הלישמניה מפגעי להפחתת ודדותהתמ .4

נגרמת על ידי טפילי הלישמניה "( שושנת יריחו)"מחלת הלישמניאזיס העורית 

בשנים האחרונות . י נקבת יתוש זבוב החול"המועברים לבני האדם מיונקים אחרים ע

ולפיכך בהחלטת הממשלה  בישראל אזיסניכרת עלייה בהיקף התחלואה בלישמני

דרכי , להטיל על המשרד לקדם מחקרים להבנה של תפוצת המחלהבנושא הוחלט 

 .אבחון המחלה וקידום דרכים להדברת זבוב החול

 טכנולוגיות מים וסביבה .5

הגנת ושיתוף פעולה של משרד ל לה בנושא טכנולוגיות מיםבהתאם להחלטת ממש

, אנרגיה ומים, תשתיותמשרד , הטכנולוגיה והחללמשרד , המדעמשרד , הסביבה

מתבצעים מחקרים בתחום השפעה סביבתית של מתקני משרד הכלכלה ו ות המיםרש

 . וכן שאריות תרופות בקולחים המיועדים להשקיה( יניקה והזרמת תמלחות)ההתפלה 

261



 

 

6 

 

י א עני   מ

במסגרת תכנית  ERA-NET HERITAGE PLUS -ל המשרד הצטרף: מורשת תרבותית .6

התפרסם קול קורא  מסגרת זוב. של האיחוד האירופי HORISON 2020 המחקרים של

אף אחת מקבוצות , לצערנו. למחקרים אליו נגשו קבוצות חוקרים ממדינות שונות

 .  החוקרים שכללו חוקרים ישראלים לא זכתה במימון

 נושאים כלליים .7

ל הלשכה מקדמת מחקרים על פי נושאים בהם יש פערי ידע "לנושאים הנבנוסף 

 :לאגפים השונים

 זיהום , י זיהום אווירעתנועה להפחתת מפג וויסות) זיהום אוויר מתחבורה

 (. א ובתחנה המרכזית בירושלים"אוויר בתחנת השלום בת

 הוצאה וצריכה של , 2281בהיבטים שונים וביניהם תו תקן  בניה ירוקה

תכנון עירוני ובניה , חומרים בני קיימא בבניה ירוקה, גגות ירוקים, אנרגיה

 .ועוד, היבטים כלכליים של בניה ירוקה, ירוקה

 ערכי סף לנוטריינטים , כוזי כספית בדגים של ים תיכוןיר: ים תיכוןי מחקר

 .בים תיכון

  מבנה החברתי ומגוון המינים של אורגניזמים בשונית : ים סוףמחקרי

 . מיפוי המרבדים של עשבי ים, האלמוגים

 השלכות סביבתיות של עומסי יסודות הזנה ופסולות : סביבה חקלאית

 .יות בישראלבקרקעות חקלא

 מחקרים הבוחנים את הטמעת נושא המגוון : מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים

 . ומחקר יזמות בשמורה הביוספרית בכרמל, הביולוגי במערך התכנון

  המשפט וטכנולוגיות סביבתיות, הכלכלה הסביבתיתמחקרים בתחום. 

 

 מחקרים פעיליםניהול  2.2

הטיפול . ל"שאים הנובנ מחקרים פעילים 121 -לשכת המדענית הראשית טפלה ב 2112בשנת 

 :כולל

 ישיבות התנעה למחקרים; 

 ישיבות מעקב אחר מחקרים; 
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  הועדה מתכנסת כשלוש פעמים בחודש ודנה בבקשות )כינוס ועדת סקרים ומחקרים

, שינוי בסעיפים תקציביים, החוקרים לשינויים כמו הארכת תקופת מחקרכלליות של 

 (. וכדומה העברת תקציב משנה לשנה

  בשיתוף אנשי ( דוחות ביניים ודוחות סופיים)כתיבת חוות דעת על דוחות מחקר

 .העברתם לחוקרים וקבלת דוחות סופיים מתוקנים, המקצוע באגפים הרלבנטיים

  להצגה ולמעקב אחר בנושא מסוים מרובי משתתפים מפגש חוקרים  –מפגשי חוקרים

על מנת לשתף ולחלוק למיפוי פערי ידע ו מחקרים פעילים ואלה שהסתיימוהתקדמות 

קיימנו מפגשי חוקרים בנושאים  2112בשנת . את הידע והמחקרים המבוצעים

פערי ידע בעקבות , דרכי התמודדות להפחתת מפגעי ליישמניה, בניה ירוקה: הבאים

 .המפגע האקולוגי בעברונה

 מעקב אחר ביטוח החוקרים ותשלום שנתי עבור ביצוע המחקר  . 

 

   בקרב עובדי המשרד וכלל הצבור מקצועי לרבות תוצאות עבודות מחקר הפצת ידע  2.2

 ל"מקצועי בארץ ובחוה        

  הועלו לאתר  2112בשנת  .באתר האינטרנט( דוחות סופים)המחקרים תוצאות פרסום

 . דוחות מחקר 24האינטרנט 

 ם מפגעי התמודדות עבנושא הצעות מחקר בנושא בנייה ירוקה ות תקצירי וחובר

 . ליישמניה

  שהוזכרו מפגשי החוקרים בנוסף ל)כולל ארגון מושבים מדעיים כנסים וימי עיון

 (:בסעיף הקודם

o מושבים בנושא )כנס האגודה הישראלית לאקולוגיה ב תמיכה והשתתפות

פאנל הפחתת גזי , חישה רחוקה, תחזיות אקלים, היערכות לשינוי אקלים

 (חממה

o  מושבים בנושא אנרגיה )אילות -יות ירוקות אילתכנס אנרגבארגון השתתפות

 (אנרגית רוח ואנרגיה גרעינית: וסביבה

o  (מושב בנושא הקישון)כנס ווטק 

o (בשדה בוקר, בן גוריון' אונ, פורום מקצועי יום עיון) חישה מרחוק 

o  שינוי אקליםהיערכות לשינוי אקלים כנס 
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o שיקום עברונההתייעצות עם מדענים בנושא מחקרים ל 

o אילתמפרץ לערכי סף ת ועדה מדעית לבחינת הקמ 

 

 לעובדי המשרד ומוזמנים חיצוניים נערכו בנושאים הרצאות מדען חודשיות : 

o אגן  על בהדגמה הנגב בצפוןשל המדרון כביטוי למשטר המים  פדולוגי אפיון

התחנה לחקר , ר רועי אגוזי"ר גולדשלגר נפתלי וד"ד. ההיקוות נחל פטיש

 .משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לשימור קרקע וניקוז, הסחף

o מקליפורניה : שימוש בכלים מרחביים וחישה מרחוק לניהול משאבי טבע

המדענית  לשכת.  עמיתת ממשק, ר מירי צלוק"ד. ונמיביה עד ישראל

 .שרד להגנת הסביבההמ, הראשית

o ( קונסטנטין)ח קוסטה "פרופ. סקר לאומי על רדיואקטיביות טבעית בבטון

, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית –המכון הלאומי לחקר הבנייה , קובלר

 .טכניון

o  ייצור דלקים נוזליים וכימיקלים מתאימים וברי קיימא ממקורות מתחדשים

 .ברסיטת בן גוריון שבנגבאוני -מוטי הרשקוביץ' פרופ. וחלופיים

o  מ "בע 1922תעשיות אלקטרוכימיות )איכות הסביבה והליכי חדלות פירעון

 .משרד המשפטים, ד טובה פריש"עו, (ותשלובת מפעלי הפלדה כמקרי בוחן

o  תובנות חדשות על הדינמיקה של האגם ממדידות  -מפלסי ים המלח

 .המכון הגיאולוגי, ר נדב לנסקי"ד. ברזולוציה גבוהה

o אוניברסיטת , אייל בן דור. הסביבה לשימושי היפרספקטרלית מרחוק חישה

 . תל אביב

o משרד הבריאות, עמיתת ממשק, שי-קרן אגאיר "ד. זיהום אוויר וסכרת. 

o מכון ויצמן למדע, פרופסור דן יקיר…לנטוע לא או לנטוע: ואקלים יערות. 

o The Economics of Climate Change: What We Know, What We Don't 

Know, and What to Do. Prof. Robert Pindyck, Massachusetts 

Institute of Technology. 

 

o אקולוגית הר , ר מירי צלוק"ד. חישה מרחוק בעבודת המשרד להגנת הסביבה

לשעבר עמיתת ממשק בלשכת המדענית הראשית , הנגב ברשות הטבע והגנים

 .במשרד להגנת הסביבה
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  מרכזי ידע באקדמיה הקמה וליווי  2.4

 מרכז הידע לשינויי אקלים 

  (. מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי מייננת על הבריאות)מרכז תנודע 

  מרכז לאומי לחקר חומרים ופסולות מחזור  נערכו ההכנות להקמת  2112בשנת
 . ח"מלש 41בהיקף כספי של , והשבה

 

  כתיבת חוות דעת וניירות עמדה מקצועיים   2.5

 : ביניהם, מסמכים מקיפיםנכתבו 

  היבטי בריאות וסביבה במפרץ חיפה 

  התהליך  –היבטי בריאות וסביבה לקראת מפגש ארגון הבריאות העולמי בחיפה

 האירופאי לסביבה ובריאות

 (בשיתוף עם אשכול כלכלה) מתווה הגז 

 (בשיתוף עם אשכול כלכלה) קרן סביבה מחזורית 

 פראקינג 

 

 ום החדשנות הטכנולוגית ביסוס וקידום תח. 3

      "    " ס    

  ,  , ,      

   . 

  "    0232 ס    ,  

 . 

  לטובת עובדי  שמוגשות למשרדטכנולוגיות סביבתיות חדשניות כתיבת חוות דעת על

  :לטכנולוגיותבהתייחס  DHV חברת  ידי-עלחוות הדעת נכתבו . המשרד

o ינסקי'לשצ אלכסנדר, שיפור במנועי רכב וצמצום צריכת דלק 
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o  א.ב.חברת נ, (שבע-פארק באר)טיפול בקרקע מזוהמת 

o מר גן מערכות אוורור וחימום, ותח ערפול להנחתת אבקת 

o "גזיפיקצייה ויצירת דלק" אפס פסולת ,AR Chalenges . 

  פגישות עם יזמים וחוקרים לשם הצגת טכנולוגיות סביבתיות שונות במגוון תחומים

הפקת אנרגיה מפסולת , מודל לתחבורה שיתופית בישראל, חישה מרחוק: וביניהם

טיפול בבארות הסובלות מזיהום , גיות למחזור פסולת ביתיתטכנולו, עירונית

 . ניטרטים

 

4   .     

 נערכו שתי ישיבות : לים לגיבוש המלצות להיערכות ישראל לשינויי אקלים"ועדת מנכ

 .ל המשרד"לקידום גיבוש ההמלצות בראשות מנכ 2112בשנת 

  לצות להיערכות לשינויי אקלים לקראת הגשתן לממשלהעדכון וגיבוש סופי של המ  . 

 הכנת תשתית לגיבוש אינדיקאטורים להיערכות לשינויי אקלים. 

  כנס מקיף ורחב בנושא היערכות לשינויי אקלים בו השתתפו משרדי ממשלה ורשויות

 . שלטוניות שונות והציגו את תכניותיהם בתחום ההיערכות 

  האקלים לשינויי בהיערכות לצורך המודעות העלאתל וסביבה חיים עםמיזם משותף 

בשנה  .בריאותו עירוניות: בתחומיםוחברי כנסת  הביניים בדרג החלטות מקבלי בקרב

 : זו סיימנו את הפרויקט והפעולות שהתבצעו הן

o  אקלים ישראלי"אתר אינטרנט אחזקה ועדכון של." 

o ושא היערכות נערכו פגישות עם מקבלי החלטות בקרב השלטון המקומי בנ

 .לשינויי אקלים

o  מסמך מדיניות , ישראל ושינויי האקלים"מסמך ארגוני הסביבה פורסם

 "לממשלת ישראל

 האיומים על : "ארגון דיון בוועדת מדע וטכנולוגיה ביום הסביבה בכנסת בנושא

 ".  לוגיות בעידן של שינויי אקליםוהמערכות האק

 חוצה לו בכנסים וימי עיון שונים כמו נושא היערכות לשיניי אקלים הוצג במשרד ומ

כנס בוגרים של , סמינר בת שבע הבינלאומי, וועידה השנתית למדעי הסביבהה

 . INSSכנס מחקרי , פריז במפגש ל "ושב קקמ, הפקולטה ברחובות
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  ליווי פעילות מרכז הידע לשינויי אקלים ובמסגרת זו הקמה של אתר אינטרנט מדעי

 .ליםבנושא היערכות לשינויי אק

  מעורבות בהכנות והשתתפות במפגש אמנת האקלים בפריז בהיבטים של היערכות

 . המדינה

  השתתפות בפרויקטCLIMA SOUTH  (פרויקט של האיחוד האירופי למדינות שכנות )

במסגרת זו ארגנו משלחת עם שני מומחים . בחלק העוסק בהיערכות לשינויי אקלים

  . ליםמישראל למפגש והכשרה בתחום חיזוי אק

 

5.        " (    

 ) 

 הספר ,טבלאות ועוד, כולל מפותאיכות הסביבה בישראל נתוני כנת מסמך משך הה 

 . גרפית בעריכה

 ס לבירור עמדות הציבור לנושא איכות סביבה"ליווי הסקר החברתי בלמ.  

  פרויקטINS-SEIS (Shared Environmental Information System) , פרויקט

 EEA European Environmental)בילטרלי עם סוכנות הסביבתית האירופאית 

Agency )שתי סדנאות בנושא  :סדנאותבמסגרת זו קיימנו שלוש . ס"בשיתוף הלמ

עיבוד של פיתוח אנדיקאטורים להיערכות לשינויי אקלים וסדנא אחת בנושא איסוף ו

 . ס"נתוני שפכים תעשייתיים כחלק מחשבון המים שמבצע הלמ

 

 ציבורההרחבת הידע ביחס להשפעת גורמים סביבתיים על בריאות : בריאות וסביבה .6

 וסביבה לבריאות לאומית תכנית הכנת שעיקרה מחליטים הצעת גיבוש. 

 גיבוש מתווה לתכנית לאומית לבריאות וסביבה . 

  בהובלת ארגון הבריאות העולמי   בריאות וסביבה באירופה בהליךהשתתפות פעילה– 

באפריל  השנה התקיים .  UNECE))ם "אזור אירופה והועדה למדיניות כלכלית באו

הן בצד היינו שותפים בחירים בארגון המפגש . בחיפה MID-TERMמפגש אמצע ההליך 

ת היישום חברות בצווהמנהלי בשיתוף משרד הבריאות והן בצד המקצועי כחלק מ

 . עבודה לתכנון סדר היום של המפגש ותוכנוהקבוצת וב
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 אנגלית בנושאים של בריאות וסביבהבלקראת המפגש נכתבו דפי מידע בעברית ו . 

 ח בריאות וסביבה באזור מפרץ חיפה הכולל המלצות לפעילות לוועדה "כתיבת דו

 . המשרדית שמונתה לבחון את הנושא

 מפרץ חיפה המבוצע בראשות אפידמיולוגי באזור ור ליווי הפרויקט המחקרי של ניט

 .פורטנוב מאוניברסיטת חיפה' פרופ

  בארץ ובעולםוהרשאות יבוא של אפר פחם , שימושים, סקירה של הגדרותנכתבה. 

 .עדוף שימושים המבוסס על עקרון הזהירות המונעתיהסקירה כוללת ת

  הציבור בריאות על פעתהוהש גרטנר במכון מייננת בלתי לקרינה הידע מרכזליווי . 

 בוועדות המשרד וייצוג השתתפות : 

 בסרטן למלחמה האגודה של סביבתיים למסרטנים ועדה -

 סביבתית לאפידמיולוגיה מייעצת ועדה -

 חיפה במפרץבריאותי  ניטורפורום ל -

 .לביואתיקה לאומית מועצה  -

  גז טבעיכמו הנקשרים לתחום כתיבת חוות דעת בנושאים שונים . 

 מרשם הסרטן ועוד, טיפול בפניות מחוקרים באוניברסיטה . 

 

7 .        

 העבודה. ארגון תחרות בין עבודות חקר לקבלת פרס השרים בחינוך העל יסודי ,

שיפוטם ובחירת , כוללת בדיקה של עבודות החקר, בשיתוף פעולה עם משרד החינוך

 ."לעבודות חקר בתחומי הסביבה הגנת הסביבה ושר החינוךהשר לפרס "הזוכים ל

עבודות  2נבחרו ,  עבודות 21לשיפוט הסופי הגיעו , עבודות 31הוגשו  2112בשנת 

תתקיים  2114-2112הענקת הפרסים לזוכים בשנים . תלמידים 2שבוצעו על ידי 

 2שתתפו עבודות בכתיבתן ה 3זכו  2114בשנת ; לכול תלמיד₪  1111)  2116במהלך 

 (.תלמידים

  מכון ויצמן-מכון דוידסון, בשיתוף משרד החינוך" חוקרים סביבה"השתתפות במיזם ,

צעו עבודות חקר בתחומי ימהמגמה למדעי הסביבה בב "תלמידי י. ז"עמותת מלר

 21מתוכן , עבודות לשיפוט 21 -כ הוגשו. והציגו את עבודתם בפני צוות שיפוט הסביבה

זכו את התלמידים בתעודת  המצטיינים שלושת המחקרים .סופילשלב ה הגיעועבודות 

 . (התנסות בכנס מדעי –' מיזם המאפשר לתלמידי יב) .הצטיינות ובפרס כספי
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 2112בשנת  .ישנה גם תחרות צילום בנושאי סביבה" חוקרים סביבה"במסגרת המיזם 

דת שיפוט ועל שלושת הצילומים שנבחרו על ידי ווע -שינויי אקלים נושא הצילום היה 

 .ידי הצבעה באינטרנט זכו את התלמידים בפרסים

 השתתפות בצוות השיפוט בתחרות פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל ,

 נוסעיםהתלמידים שזכו במקום הראשון . אביב-שמובילה אוניברסיטת תל

 .תחרות בינלאומיתלהשתתף ב לשטוקהולם 

 חברות  ,יסודי -עי הסביבה בחינוך העלמעורבות בשדרוג תוכנית הלימודים למגמת מד

התאמת תכנית הלימודים לשינויים שדרש שר החינוך . מדעי הסביבה-בוועדת המקצוע

 .במתכונת בחינות הבגרות

  וייעוץ  על מחקר סביבתי עדכניליווי ויעוץ למורים למדעי הסביבה בהשתלמויות

 .לעבודות אקוטופ

 יינות למורים למדעי הסביבה כנס מורים למדעי הסביבה הענקת תעודות הצט

 .שמעודדים חקר סביבתי בקרב הנוער

 

 

 

8  .    ,   

  בכנסת ובוועדות נוספות אד הוקוהטכנולוגיה ייצוג המשרד בוועדת המדע . 

 איגודים/מינוים בוועדות: 

o מועצה הציבורית לסטטיסטיקה. 

o גיםביולו ועדה מוסדית למחוללי מחלות. 

o ועדה מייעצת לנושא מדיניות ברשות הלאומית להסמכת מעבדות. 

o ועדה לרישום תכשירי הדברה בתברואה. 

o מועצה לאומית לביואתיקה. 

o צוות היגוי התכנית הלאומית לטכנולוגיות מים.  

o  ועדת היגוי אקדמית להחלטת ממשלה בנושא מחקר ופיתוח טכנולוגיות ויצור

 .חשמל בתחום אנרגיה מתחדשת

o באילת הימית והחקלאות הביולוגיה תחום לפיתוח היגוי דתוע. 

o  בנייה ירוקה באקדמיה. 
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o שנתי דו כנס: אילות -אילת. 

o וההשפעה על בריאות הציבור מיינת בלתי לקרינה מרכז היגוי וועדת. 

o יסודי-העל בחינוך הסביבה למדעי מקצוע וועדת. 

o המועצה המייעצת לענייני חוק הנפט . 

o טיחות בית ופנאי של משרד הבריאותהמועצה הלאומית לב . 

o שינויי אקליםהיערכות ללים ל"וועדת מנכ . 

o האגודה למלחמה בסרטן, וועדה למסרטנים סביבתיים . 

o וועדה מייעצת בנושא אפידמיולוגיה סביבתית . 

o המועצה הלאומית לקידום נשים במדע . 

o  הערכה לאומית –נציגות בפרויקט מערכות אקולוגיות ורווחת האדם . 

o דירקטוריון המצוק החופי. 

o כוח המשימה להליך האירופאי לבריאות וסביבה. 

o  ועדתad-hock לכנס השרים של ההליך האירופאי לבריאות וסביבה. 

o  מועצה  – (המארג) ורווחת האדם ותאקולוגיהלאומית למערכות התוכנית

 .לאומית

o תחליפי דלקיםמנהלת  – ועדה בין משרדית. 

o טחים הפתוחיםא לשמירה על הש"מועצת דש . 

  בוועד המנהל של כתב העת חברות - "אקולוגיה וסביבה"בהוצאת כתב עת השתתפות 

 .העלון השתתפות במימוןו

 האגודה לאקולוגיהתמיכה כספית בכנס השתתפות בוועדת ההיגוי ו . 

 השתתפות בפורום מדענים ראשיים. 

 ת"קשר שוטף עם הות 

  קשר שותף עםISERD  . 

 

 

 :חברי הלשכה

 מדענית ראשית , יניה נתניהור ס"ד

 רכזת לשכה בכירה, ויקי חי' גב

 (2112יוני  –ינואר ) היומרכזת כימ מדענית. ס, ר ארנה ברגרזון"ד

 (מדע ומחקר)בכיר מנהלת תחום , ר ארנה מצנר"ד
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י א עני   מ

יועצים , ( - 2114' אוקט) הדס רענן קיפרווסר "ד, (2112' ספט-2114' אוק) מירי צלוקר "ד

 מימשק, מדעיים

 וסקרים מחקרים בכירה מרכזת, רחלי יהושוע' גב

 יעל קסנר, יניב גל, ציון בן דוד(: בפרקי זמן שונים)ים סטודנט

 .(2112אוגוסט  -2114ספטמבר ) ר'רינה סטיצ :שירות תב
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 קשרי החוץ המדעיים של ישראל

 

 ועדה לשיתופי פעולה בינלאומיים במחקרוה-תתח "דו
 

פרק  זה סוקר את קשרי החוץ המדעיים של ישראל הבאים לביטוי בשיתופי פעולה בין מדענים 

 .במסגרת הסכמים בין אקדמיות ואוניברסיטאות ובהסכמים ממשלתיים

המתקן , ESRF-וב, נווה'מאיץ גדול בז, CERN-ישראל שותפה בתשתיות של מדע גדול כמו ב

 .לקרינת סינכרוטרון בגרנובל שבצרפת

 

 המדע ותהליכי הגלובליזציה: מבוא

מיליון מדענים ברחבי העולם אשר סך ההוצאה  1.11 -כיום קיימים יותר מ. מדע הוא מיזם עולמי

ואשר קוראים  4092טריליון דולר בשנת  9.61פ עולה על "לאומית בגינם למו-המצרפית הבין

מונעים , משתפים פעולה אלה עם אלההמדענים . כתבי עת מדעיים 41,000-ומפרסמים בכ

ומכוח סקרנות מחפשים ידע חדש , מהרצות לעבוד עם האנשים ובמתקנים הטובים ביותר בעולם

 .כדי לקדם את התחום שלהם או להתמודד עם בעיות פרטניות

 

ובחינה , תבניות המדע משתנות. וססים על מידע זמיןרשתות עבודה וסקירות מדינתיות מב, ידע

.  וניתוח של אופי שיתוף הפעולה ומגמותיו נועדו לספק בסיס להבנת שינויים מתמשכים שכאלה

לשקול , לאומי ואת התועלת שתצמח ממנו-מטרת אלה לזהות את ההזדמנויות לשיתוף פעולה בין

לאומי -כיצד לרתום שיתוף פעולה מדעי ביןמהי הדרך הטובה ביותר לממשן וליצור דיון בשאלה 

 .להתמודדות עם בעיות עולמיות ביעילות רבה יותר

אפריקה מדענים חדשים וקהילות מחקר חדשות מעצבים מחדש את נוף -מסינגפור ועד דרום

 :שעד כה נשלטו על ידי ארצות הברית ואירופה, המדע והחדשנות

  המדע . מתרחש ביותר מקומות מאי פעםעולמי יותר ויותר ו-הוא כלל 4096המדע בשנת

, עסקים, עולמית והוא נתמך על ידי ממשלות-מתמודד עם שאלות בעלות חשיבות כלל

 .פילנתרופים ותרומות

  יש מדינות שבהן פעילות גוברת והולכת זו בולטת במיוחד בהשקעה ובתוצרים מדעיים

, ד בעלייתה של סיןהיה אפשר להבחין במיוח. שעוקפים את המגמות הכלליות של צמיחה

נוסף על . שעקפה את יפן ואירופה במונחים של תפוקת הפרסומים שלה בשנים האחרונות

בברזיל ובמדינות מדע מתהוות , קוריאה, התפתחויות מהירות התרחשו גם בהודו, סין

כמו גם התחזקות של המדינות , אפריקה-מזרח אסיה וצפון-דרום, חדשות במזרח התיכון

 . ות יותרהאירופיות הקטנ

 אירופה ויפן משקיעות השקעה -מערב: עם זאת המדינות המסורתיות עדיין מובילות

גם כפי שמעידים , בעיתונים מובילים ולזכותן מאמרים מדעיים רבים, ניכרת במחקר

 .שיעורי הפטנטים הרשומים ואזכורים מדעיים

 לאומי במגמת -ןושיתוף הפעולה הבי, העולם המדעי הופך יותר ויותר מקושר בתוך עצמו

לאומיים מבוססים על -מן המאמרים שפורסמו בכתבי עת בין 21%-כיום יותר מ. עלייה

 .שנה 91לעומת התקופה שלפני  41%עלייה של , יםלאומי-פעולה בין פישיתו
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 לאומיים-שיתופי פעולה בין

 

, מדעניםואפשר למיינם לשיתופי פעולה בין , לאומיים לובשים צורות שונות-שיתופי פעולה בין

שיתוף  –ומדע גדול ( 'קרנות אוניברסיטאות וכד, אקדמיות, מדינות)שיתופי פעולה מוסדיים 

 .במתקני מדע גדולים

 

 קשרים ישירים בין מדענים ממדינות שונות

פעילות זו בין מדענים  בודדים או קבוצות מדענים המוצאים עניין משותף ומשתפים פעולה היא 

רבים . במיוחד בקרב מדענים במדינות קטנות, לאומיים-הבין המסלול העיקרי בקשרי המדע

משיתופי הפעולה הללו אינם ממומנים ישירות על ידי קרנות ייעודיות ולפיכך עבודות אלו תלויות 

 -כמו הקרן הלאומית למדע או ה -בקיומן של קרנות המעודדות מחקר המודרך על ידי סקרנות

ERC. 

פעולה בין חוקרים מישראל לחוקרים ממדינות  בשיתוף שנערכוהפרסומים הישראליים אחוז 

עובדה זאת מדגישה את . OECD -מהמקובל במדינות ה משמעותיתגבוה ( 40%מעל ) אחרות

 .ל"של מדענים ישראליים לשתף פעולה עם עמיתיהם מחו חיוניהצורך ה

 

יתוף עד לאחרונה היה ש. נוף שיתופי הפעולה בתחומי המחקר והפיתוח של ישראל משתנה

שיתוף הפעולה כלל גם את מימון המחקר . הפעולה עם ארצות הברית הנרחב והבולט מכולם

ובעיקר , לשיתוף פעולה עם ישראל, לאחרונה נכנסו דרך תכניות המחקר גופים נוספים. המדעי

כיום ההשקעה בשיתופי פעולה מדעיים . והנוף משתנה לאט ובהתמדההאיחוד האירופי 

חלק . ב"ל לאירופה עולה על ההשקעה הלאומית למחקר משותף עם ארהוטכנולוגים בין ישרא

-מ, מההסבר נובע מירידת משקלה של ארצות הברית בהוצאה העולמית למימון מחקר מדעי

אפשר שמכאן מושפע גם . וכנראה לאחוז נמוך אף יותר כיום 4001-ב 20.2%-ל 9119-ב 21.6%

לחוסר האיזון בין ההשקעה הלאומית . שראלובהם שיתופי פעולה עם י, חלקה בשיתופי פעולה

ב היא עדיין המדינה המובילה "שכן ארה, ב השלכות מורכבות"למחקר משותף באירופה ובארה

 .בעולם בתחומי חקר רבים ובטכנולוגיה
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 לאומיים ממלכתיים ומוסדיים-קשרי מדע בין

'  בראשותה של פרופ , פ"בעבודה ממצה וסוקרת שעשתה הוועדה לקשרי חוץ מדעיים של המולמו

לאומיים עולה כי למדינת ישראל -פ הבין"על מיפוי קשרי המו, אילן-מינה טייכר מאוניברסיטת בר

 :קשרים בתחומים ממלכתיים ומוסדיים רחבים

OECD –  הוועדה למדע וטכנולוגיה(CSTP – Committee for Science and Technology). 

 יחידת הקשר הממומנת במשרד החוץריכוז הפעולות נעשה על ידי  –אונסקו 

פירוט )הנציבות האירופית  עם 4001-פ של האיחוד האירופי על פי הסכם שנחתם ב"תכניות המו

 (.בהמשך

 :ממשלתיות כמו רשתות-תכניות אירופיות בין

EUREKA – Eurostars; 

ERA-Net Ambient Assisted Living (AAL); 

Euro-Mediterranean Partnership (EUROMED): 

European Cooperation in Science and Technology (COST); 

The European Strategy Forum of Research Infrastructure (ESFRI) 

והוועידה האירופית לביולוגיה , (EMBL)וכן המעבדה האירופית לביולוגיה מולקולארית 

 .(EMBC)מולקולארית 

 

שיתופי פעולה . SESAMEוכן  CERN ,ESRFדוגמת זמי מחקר גדולים ספר מיישראל שותפה במ

 .במסגרת מתקני מחקר אלו מתוארים ביתר פרוט למטה
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 פ של האיחוד האירופי"השתתפות ישראל בתכניות המו

 

ומאז היא חברה בכל התכניות , (FP4)הצטרפה ישראל כחברה נלווית לתכנית הרביעית  9116-ב

שבו ישראל שותפה   HORIZON 4040ואילו  4001-ב התכנית השביעית החלה. מכןשבאו לאחר 

 .4040ויימשך עד  4092-החל ב

 

ובתמורה יכולים חוקרים ,  במסגרת החוזה משלמת ישראל דמי השתתפות קבועים מראש

ישראלים להשתתף בכל הקולות הקוראים ולזכות במענקים תחרותיים כמו כל מדען אחר 

 . ממדינות החברות באיחוד האירופי

 

אלא גם משום , פות זו חשובה ולא רק משום ההחזר הכספי שהוא ברור וניתן לכימותהשתת

שלמדענים ישראלים חלק , שנוצרו בעקבותיה רשתות מדעיות וטכנולוגיות בעלות ערך מוסף גבוה

 .שעורי ההצלחה בתוכנית הם יוצאי דופן באירופה. נכבד בהן

 

 ERC  (European Research Council)-שיתוף פעולה עם ה

. הצלחותיהם של מדענים מישראל בקבלת מענקי מחקר מהקרן האירופית למדע מרשימות ביותר

מענקי המחקר בקרן זו מוענקים אך ורק על בסיס הצטיינות מדעית וללא קשר לחלקה של ישראל 

בנוסף לכך מדענים . כמה דוגמאות מראות הצטיינות זו והן מוצגות בטבלאות שלמטה. בתקציב

ובכך מעלים תרומה חשובה לפעילותו  ERC-ארץ יושבים במספר רב של פנלים של הבכירים מה

 .של גוף חשוב זה

 

מכון ויצמן למדע והטכניון מופיעים בין , יטה העברית בירושליםברמה המוסדית האוניברס

 .ברימה הארצית ישראל מופיעה שנייה באחוזי ההצלחה. הראשונים בכלל המוסדות האירופיים
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 לאומיות-דו קרנות

 

 (BSF)הברית –ארצות-ישראל הדו־לאומית הקרן

 

 המדע בתחומי נושאים לקדם כדי הברית וארצות ישראל ידי על 1972 בשנת נוסדה הקרן

 . אלה בתחומים ביניהן הפעולה לשיתוף ולסייע ,בהם עניין יש המדינות שלשתי והטכנולוגיה

 הברית וארצות ישראל .משותפים ריםובמחק מחקר בתכניות ביטוי לידי בא הפעולה שיתוף

 ,לאומית–הדו הקרן של שונות פעולות למימון משמשים שֵפרותיה שמורה קרן זה לצורך הקימו

ומענקי השתלמות לחוקרים צעירים  מחקר סדנאות ארגון ,שנים לשלוש מחקר מענקי מתן כגון

 הטבע ובמדעי םהחיי מדעי במחקרים בתחום הקרן תמכה הראשונות בשנים .משתי המדינות

שמקורו  BSFתקציב ה 4096בשנת . החברה במדעי חדשים תמיכה תחומי נוספו מכן ולאחר בלבד

מאחר והקרן השמורה שהקימו המדינות לא עודכנה מאז . מליון דולר 96בקרן השמורה הנו כ 

 .בטיפוח הקשר המדעי בין המדינות ירדה מאד BSFהאפקטיביות של ה , 9122

החלה  BSFכאשר ה , 4094ב החלה להתפתח ב "ת הקשר המדעי עם ארהתקווה חדשה להגבר

פ נרחבת עם "למערכת שת, ג"מליון דולר לשנה שקיבלה ממשרד האוצר ומל 2למנף סכום צנוע של 

תוכניות  96קיימות  4096בשנת , כיום(. NSF)ב "יחידות רבות בקרן הלאומית למדע של ארה

בהצעות . הצעות משותפות של ישראלים ואמריקאיםלהן מוגשות , NSFמימון משותפות עם ה 

מממן את החוקר הישראלי  BSFמממן את החוקר האמריקאי ואילו ה  NSFה , הנבחרות למימון

 –של תכנית חדשה זו  תיאנו עדים להצלחה רב. מהכספים הייעודיים שמקורם בממשלת ישראל

מתברר כי אין מדינה  -מכךיותר . NSF -כפי שמעידים מסמכים שפורסמו לאחרונה על ידי ה

, ושיש הישג שאין לו אח ורע, NSF-מאין אלו עם ה מדעיים מסועפיםאחרת בעולם שלה קשרים 

מיליון דולר וקיים פער  1.1הנו כ  4096ב  NSFפ עם ה "תקציב השת. להמשיך ולטפחו, לדעתנו

לממן את  BSF-ויכלתה של ה BSF-ול NSF-כספי הולך וגדל בין התרחבות התכנית המשותפת ל

הנותן פרטים נוספים על ??? ראה נספח )למימון בתכנית זו הנבחרים דענים הישראלים המ

 (ר יאיר רוטשטיין"ל הקרן ד"התכנית המשותפת של מנכ

 

 (GIF)  מדעי  ולפיתוח למחקר ישראל-גרמניה קרן

 

סת והכנ, הקמתה הסכם על חתמו וישראל גרמניה של המדע שרי 1986, ביולי נוסדה הקרן

 המדע קשרי את לקדם כדי קמה הקרן. עצמאי סטטוטורי כגוף בה הכירו והבונדסטאג

 וההבנה הידידות קשרי את יחזק מדעי פעולה ששיתוף הכרה מתוך המדינות שתי והטכנולוגיה בין

 .לתועלתן פ"המו את ויקדם שתי המדינות בין

אלה  מחקרים. ובישראל בגרמניה שלום למטרות יישומי ובמחקר בסיסי במחקר תומכת הקרן

בראש מועצת הנגידים עומדים שרי המדע של שתי המדינות . צמיתה קרן של מֵפרותיה ממומנים

 את נושאי הנגידים קובעת מועצת. וחברים בה עוד שישה מדענים בעלי שם משתי המדינות

הקרן , בנוסף. לתמיכה וכן קובעת בהליך תחרותי את הזוכים במענקי מחקר שיזכו המחקר

 .מדעיים וכן גם סדנאות משותפות לחוקרים צעירים משתי המדינות בנושאים כינוסים מכנסת

, בשנה האחרונה. מליון יורו לחוקרים משתי המדינות 400 -מאז הקמתה הקרן חילקה למעלה מ

 . למחקרים משותפים מליון יורו 1 -חילקה הקרן כ
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  BARD) )ישראל  –הברית-ארצות חקלאי פ"למו דו־לאומית קרןה

 

 ויישומי בסיסי מחקר לקדם כדי  הברית וארצות ישראל ממשלות ידי על 9111 בשנת נוסדה הקרן

 ,שמורה קרן של מפירותיה ממומנת זו פעילות. המדינות שתי לתועלת החקלאות בתחום משותף

בסדר גודל של כ  ,הקרן מענקי .המדינות בחלקים שווים שתי בכספי מיליון דולר שהוקמה 990של 

התמודדות עם שינויי האקלים ופתרון בעיות , עוסקים בפיתוח ,שנים 2 בןדולר למחקר  200,000

מלגות לסטודנטים ומימון , דוקטורנטים–תמיכה בבתר גם כוללים בכל תחומי החקלאות והם

 .דולר מיליון 8.0 ב הסתכם 4091 ב הקרן של השנתי הפעילות היקף .מדעיים כינוסים
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 הסכמים בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 לאומיים-לבין אקדמיות וארגוני מדע בין

 

-בתת, במרכז אסיה, באמריקה, באירופה תמוסדו 20לאקדמיה הלאומית למדעים הסכמים עם 

. לאומיים חשובים-ןיוהיא חברה במספר רב של ארגונים ב, היבשת ההודית ובמזרח הרחוק

, ל האקדמיה באים לידי ביטוי בחילופי חוקרים במסגרת ההסכמיםהקשרים הבין לאומיים ש

. לאומיים-בפעילות מדעית אזורית ובייצוג הקהילה המדעית בארגוני מדע בין,  בקיום סדנאות

לאומית למדע -המועצה הבין, (ICSU)ארגוני הגג המדעיים כוללים ארגונים בין לאומיים חשובים 

, ארגון הגג העולמי של האקדמיות, IAP -מיה חברה בהאקד. ESF –והקרן האירופית למדע 

 .ובארגוני גג של אקדמיות שונות באירופה

 

 :במסגרת זו שיתופי פעולהלהנה דוגמאות מרכזיות 

 

 :ארצות הברית

בשל מגמת התמעטות הקשרים המדעיים בין ישראל לארצות הברית נעשה מאמץ מצד ארגון הגג 

לפתוח בתכנית חדשה לעידוד קשרים בין מדענים  של האקדמיות האמריקאיות והישראלית

 Kavli -צעירים ומצטיינים משתי האקדמיות במסגרת תכנית הפועלת זה שנים בארצות הברית  ה

Frontiers of Science .נעשים מאמצים לחפש אפיקים נוספים. 

 

 

 :אנגליה

וקטורנטים הבריטית לחילופי בתר ד תנחתם הסכם רחב לשיתוף פעולה עם החברה המלכותי

 .ומדענים בכירים

 

 :גרמניה

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי בין האקדמיה שלנו לבין : קיימת פעילות ענפה בכמה צירים

ועם קרן פון  DFG -כמו כן קיים הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם ה. רגוברנדב-האקדמיה של ברלין

 .דעי הרוח והחברההומבולדט בסדרה של כינוסי מדעי למדענים צעירים מצטיינים מתחום מ

 

 :המזרח הרחוק

לאחרונה נעשה מאמץ מחודש להרחיב . קיימים הסכמים עם מדינות מרכזיות במזרח הרחוק

הן בסדנאות משותפות והן , קוריאה ובעיקר סין-דרום, טייוואן, ולהפעיל את ההסכמים עם הודו

 .באמצעות מדענים בולטים בודדים וראשי המערכות המדעיות
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 אזורייםמפעלים 

 

 נשיאי האקדמיות ומועצות המדע של אזור המזרח התיכון

 

נוסד בוושינגטון איגוד נשיאי האקדמיות ומועצת המדע של אזור המזרח התיכון  9112בשנת 

מצרים וישראל ובחסות האקדמיות הלאומיות של ארצות , הרשות הפלסטינית, בהשתתפות ירדן

 .סדנאות ופעולות משותפות, ת באזור וכן מחקריםהאיגוד החליט לקיים פגישות סדירו. הברית

ומצדנו תהיה , נפסקה בשל השינויים במזרח התיכון, המפורטת בדוח האקדמיה, פעילות ענפה זו

 .נכונות להמשיכה

 

 המרכז האקדמי הישראלי בקהיר

על ידי האקדמיה ביזמת המוסדות להשכלה  9124המרכז האקדמי הישראלי בקהיר הוקם בשנת 

וקם בעקבות הסכם התרבות בין ישראל למצרים ההמרכז . החברה המזרחית הישראליתגבוהה ו

אנשי רוח , גם כאן היתה פעילות מסודרת של ביקורים הדדיים של חוקרים.  9111ממרס 

בימים אלה מפעילים את . שעברה מצריםהאחרונים עד לשינויים , וסטודנטים ישראלים ומצרים

 .כשהמצב המדיני מאפשר זאת, במצרים מעת לעתמבקר מרכז ומנהל ה, המרכז עובדיו המצרים

 

 

 מתקני מדע גדולים

 

 נבה'בז CERNמאיץ החלקיקים 

 (CERN -פעילות ישראל ב –פיזיקה של אנרגיות גבוהות )

 

פיזיקת החלקיקים האלמנטריים חוקרת את מרכיבי היסוד של גרעיני האטום ואת הכוחות 

המעבדה המובילה בעולם בחקר . אנרגיות גבוהות מאודהפועלים בהם באמצעות מאיצים בעלי 

נווה 'נמצאת בז – CERN (The European Practical Laboratory) –החלקיקים האלמנטריים 

והמוביל את הפעילות   CERN -הגוף המייצג את ישראל ב. לאומי-והיא גוף בין, שבשווייץ

ואת חבריה ממנים נשיא , הותהמדעית הניסויית שבו הוא הוועדה הלאומית לאנרגיות גבו

 CERN-השתתפות ישראל ב .אליעזר רבינוביץ' בראש הוועדה עומד פרופ. האקדמיה ושר המדע

מושתתת בראש ובראשונה על הצטיינותה המדעית ועל הקשר המדעי שלה לקהילה המדעית 

 .בתחומי הפיזיקה של אנרגיות גבוהות

 

בשנים האחרונות נבנה . במעמד משקיף CERN-חתמה ישראל על הסכם הצטרפות ל 9110בשנת 

נעשתה הרצת מבחן והיא עברה  4002-ב.  LHC  (Large Haldron Collider)המאיץ  CERN-ב

, (ATLAS)באה לביטוי במסגרת תאגיד הגלאי הענק אטלס  LHC-שותפות ישראל ב. בהצלחה

. במכון ויצמן למדע הגלאים פותחו ונבנו במעבדות. ותרומתה הייחודית היא בניית גלאים בשבילו

הורכבה  4002-ב. אביב והטכניון-נבדקו במעבדות אוניברסיטת תל CERN-קודם העברתם ל

 . שהוא חלק מגלאי הענק אטלס, TGC  (Thin Gap Chamber)השלמת הגלאי 
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אך מרכז , (שבנו המדענים הישראלים)כוללת את תחזוקת הגלאים העכשוית הפעילות הישראלית 

לשם כך נעזרים . שלב שבו יש לנתח את תוצאות האמת המתקבלות מהמאיץהכובד שלה הוא ב

בשנים האחרונות חל שיפור רב . 4001שאליה הצטרפו בשנת , המדענים הישראלים במערכת הגריד

המאפשרים לפיזיקאים הישראלים , בשיתוף הפעולה בתוך ישראל וכן ביחסים שבין ישראל לעולם

. CERN -ם רבות את העבודה על גילוי פיזיקה חדשה בלמצב עצמם בעמדה שיש בה כדי לקד

מדענים ישראלים מילאו תפקיד מרכזי הן בבניית המערכת שאפשרה את גילוי החלקיק , ואכן

 .הסקלרי והן בניתוח הנתונים שהביאו למסקנה של גילוי החלקיק החדש

 

-רות האחרות בדגלי המדינות החב 40הונף דגל ישראל בטקס צירופו אל  4092בינואר  91 -ב

CERN . הוכתרו בהצלחה המאמצים שנמשכו שנים רבות להביא את  4092זאת לאחר שבדצמבר

CERN לקבל במועצה את ישראל כחברה מלאה. 

 

התקבלו תוצאות חדשות . החל המאיץ המשודרג בהצלחה בפעולתו באנרגיות הגבוהות 4091בשנת 

צפוי להתברר אם היו תקוות אלו  4096 במהלך שנת. חלקן עורר תקווה לתגליות חדשות –רבות 

צפויות להיות חשובות כי בהן עתידה ליפול ההכרעה בשאלה אם  4091 -ו 4096השנים . מוצדקות

לכל תוצאה תהיה השלכה בעלת חשיבות על הכיוון שאליו . תהיינה תגליות חדשות במאיץ אם לאו

שונה זה זמן רב במים לא אנו שטים לרא. יתפתח המחקר בתחום פיזיקת האנרגיות הגבוהות

 .ממופים

 CERNלתפקיד סגן נשיא מועצת , מבין כמה מועמדים, אליעזר רבינוביץ' נבחר פרופ 4091בשנת 

 http://web.CERN.ch: אפשר למצוא באתר האינטרנט CERNפרטים על 

 

 

 

 ESRF -מתקן הסינכרוטרון האירופאי בגרנובל 

 

. דוקטורנטים-ובהם תלמידי מחקר ובתר, ריהםלמחק ESRF-חוקרים מישראל השתמשו ב 200-כ

מלבד זאת השתתפות . משמש אפוא כלי חשוב גם בהכנת דור העתיד של חוקרי ישראל ESRF-ה

היא הזדמנות מצוינת לחשיפתם ולחשיפת מחקריהם לעמיתיהם  ESRF-חוקרים מישראל ב

 .ברמה העולמית

ישראל נמצאת בעקיבות . מידה הם יוצאי דופן בכל קנה ESRF-הישגי המדענים הישראלים ב

בחלקה היחסי במספר המחקרים המשותפים  ESRF-ארבע המדינות המובילות מדעית ב-בשלוש

באחד משני פרסי הנובל שניתנו . באיכותם ובהיקף הזכייה לאחר שיפוט, והפרסומים שנבעו מהם

ונת עושה י' פרופ, (4001בשנת )עדה יונת ' זכתה פרופ, ESRF-לחוקרים שהשתמשו במתקן ה

, ESRF-במדד ההצלחה החשוב ביותר להנהלת ה. ועשתה חלק גדול מעבודתה המדעית במתקן זה

-לממוצע תלת( ???4092)ישראל היא בקו העלייה מתמיד והגיעה השנה , הנקרה מקדם ההחזר

ישראל . שהוא הגבוה מכל המדדים הללו שהשיגו מדינות אחרות בחומש האחרות, 9.11שנתי של 

 .מיליון דולר לשנה 9.1-שהם כ 9.19-השתתפותה התקציבית ל הגדילה את
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 SESAME   - מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון

 

SESAME Synchrotron-Light for Experimental Science and Application)  

in the Middle East) המוקם עתה בירדן בהשתתפות מדינות האזור יהוא מתקן סינכרוטרון מחקר, 

 MESC  (Middle Eastern Scientific Committee)היזמה להקמתו היא של ארגון , כולל ישראל

, לקרינת סינכרוטרון תהוועדה הלאומי. בארצות הברית ובישראל, ושל כמה חוקרים בגרמניה

 .9111מה זו מתחילת דרכה בשנת זהאקדמיה ומשרד המדע הצטרפו לי

 

קפריסין , מצרים פקיסטן, ישראל, ירדן, טורקייה, ריןבח, המדינות החברות האחרות הן איראן

מסייעות בתכנון ובהקמה כמה מדינות במעמד של , מלבד המדינות החברות. והרשות הפלסטינית

צרפת רוסיה ושוודיה , עירק, כווית, יוון, גרמניה, בריטניה, יפן, ארצות הברית, איטליה: משקיף

ונחתם הסכם בין ססמי לבין , לרשות המיזם גדלו המשאבים הכספיים העומדים 4006בשנת 

בהיקף , בווינה לצורך הכשרת עובדים למיזם (IAEA)רגיה אטומית נלאומית לא-הסוכנות הבין

 .של מיליון דולר

 

בשלב ההתחלתי . 4091חנוכתו מתוכננת לאמצע . יחל המאיץ בפעילותו 4091הצפי הוא שבמהלך 

. הארי של הציוד הנדרש להפעלתן כבר נמצא בו וחלק, צפוי המתקן לכלול שתי תחנות עבודה

, ארכאומטרייה: בהמשך צפוי מתקן הסינכרוטרון לאפשר מחקר במגוון רב של תחומי מחקר

 .ביולוגיה ומקצועות ההנדסה, מדע החומרים, פיזיקה, כימיה

 www.sesame.org.jo: פרטים על ססמי אפשר למצוא באתר האינטרנט

 עולה בינלאומיים במחקרהועדה לשיתופי פ-מסקנות תת

 

ישראל מבודדת מבחינה גיאוגרפית מהמרכזים המדעיים הגדולים ולפיכך טיפוח שיתופי . 9

נשמת אפה של הפעילות האקדמית את  ל מהווה"הפעולה בין מדענים ישראלים לעמיתיהם מחו

 .ן החשובות של המחקר האקדמי בארץיואחת מאבני הבני

 

 שיתופי פעולה בין מדענים בודדים -מבוססים על מספר צירים שיתופי הפעולה הבינלאומיים. 4

ושימוש במתקני מחקר , לאומיות-קרנות מחקר בינלאומיות ודושותפות ב ,הניזונים מענין משותף

 .גדולים שאינם מצויים בארץ

 

מתקני מחקר גדולים הינם תוצאה של שיתופי פעולה בינלאומיים וחיוניים להתקדמות הידע  . 2

ופעילות מדעניה זוכה להערכה  ישראל חברה במספר שיתופי פעולה כאלו. והטכנולוגיה האנושי

שותפות במתקנים בינלאומיים חדשים המוקמים כעת ממליצים להמשיך ולבחון  אנו. רבה בעולם

דוגמת מתקן הלייזר של אלקטרונים חופשיים המוקם בגרמניה , או עתידים לקום בעתיד הקרוב

שיתופה של ישראל חייב להתבסס בעיקר על . מתוך ראיה מפוכחת, ילה'בצוהטלסקופ הבינלאומי 

שיקולים של תועלת מדעית וקיומה של מסה קריטית של פעילות מדעית ישראלית בתחומים 

 .הנדונים
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השקעות הגדולות של המדינה במיזם האירופאי למחקר הוכיחו את עצמן בכל קריטריון מדעי ה. 2

אולם השקעות . ישראלים להשתלב היטב במארג המחקר האירופאי וטכנולוגי וסייעו למדענים

לרעת שיתופי הפעולה הטבעיים של מדענים ישראלים עם עמיתיהם אלו היטו את האיזון 

בשל נסיבות מיוחדות ויזמה מבורכת של מספר . ב"ארה -מהמעצמה המדעית הגדולה בעולם

שיתוף  במסגרתאלים ואמריקניים מדענים ישראנשים נוצרה הזדמנות פז לשיתוף פעולה בין 

שיתופי  NSF -אליבא דעמיתנו מה. NSF-ה -וקרן המחקר האמריקנית BSF-קרן ההפעולה בין 

אנו קובעים כי יש להתבסס על הצלחה זו ולהגדיל את ההשקעה . פעולה אלו נוחלים הצלחה רבתי

  .הישראלית בשיתוף פעולה יוצא דופן זה

 

מדע בארץ הינם נוכחותם הדלה יחסית של חוקרים צעירים אחת החולשות הברורות של ה. 1

ב באוניברסיטאות "ממדינות המערב ועיקר מארה( דוקטורנטים-דוקטורנטים ופוסט)

ל בתום "חוקרים אלו מהווים שגרירים למחקר ולאורח החיים בארץ בשובם לחו. הישראליות

קרים צעירים ממדינות להבאת חושקול להפעיל דרכי פעולה חדשים יש ל. תקופת ההשתלמות

 . ארצה כדי להשביח את המחקר בארץב "ובעיקר מארההמערב 
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  ESRF ,CERN,SESAME,קרינת סינכרוטרון: אנרגיות גבוהותהוועדה ל
 

 ועושה אפוא לקידוםהחטיבה פועלת מתוקף סמכותה של האקדמיה לפעול לקידום המחקר הבסיסי בישראל 

ביזמתם של מדענים בתחום מסוים ואם ביזמתה של  אם, הלאומית ברמה הטבע במדעי שונים תחומים

-וביןמקומיות ) בהקמת ועדות מייעצות לאקדמיה היתר ביןבאה לידי ביטוי פעילותה של החטיבה . האקדמיה

של פאונה ופלורה , ביואתיקה, חקר הסובב ,פיזיקה גרעינית, קרינת סינכרוטרוןכגון , בתחומים שונים (לאומיות

 רק כך למשל .אם וכיצד לתמוך בקידומםלהמליץ ובהם נמצא צורך לבחון שנושאים נוספים וב ,ארץ ישראל

למתקן פעלה להצטרפות ישראל  וכן הפיזיקה הגרעינית בישראל לאחרונה פעלה החטיבה לקידום תחום

להמשך התמיכה בפעילות המדענים  עוד פעלה החטיבה. בגרנובל ESRFהאירופי לקרינת סינכרוטרון 

 .חידוש ההסכם עם המתקן האירופי לחמש שנים נוספות באמצעות ESRF-בם הישראלי

 .... בוחברה של מעמד עד לשל ישראל  מעמדה לשדרוג פעלה האקדמיה CERN-ב לחקר הגרעין מרכזב

 

 
  סינכרוטרון קרינת  .1

בנושא ומשמשת עושה לקידום הפעילות המחקרית , מייסודה של האקדמיה, הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון

בין היתר הוועדה בוחנת את . כתובת עיקרית לקבלת מידע חשוב ולהפצתו בקרב חוקרים בישראל בתחום זה

 ESRF (European –  הפעילות המדעית של קבוצות המחקר מישראל במתקן האירופי לקרינת סינכרוטרון

Synchrotron Radiation Facility .)ההסכם בין ישראל ל-ESRF בסיועו של פורום  9111ונה בשנת נחתם לראש

משרד המדע ומשרד , ת"ובהשתתפות ות, כנציג האקדמיה, נשיא האקדמיה דאז, יעקב זיו' ם בראשות פרופ"תל

ת והגופים "בתמיכתה של הות, חודש החוזה לחמש שנים נוספות בכל פעם 4001-ו 4002בשנים . התעשייה והמסחר

מעלויות התפעול והשדרוג של  9%-כ ESRF-שילמה ל, עמית-ל חברבדירוג ש, ישראל, על פי ההסכם. הנוספים

 .לשנה( אירו 100,000-כ)המתקן 

הוענקו , ESRF-הודות למצוינותן המדעית של הצעות המחקר שהוגשו לוועדות המדעיות של ה, בשנים האחרונות

. תפעול של המתקןלחוקרים הישראלים זמני שימוש במתקן הרבים בהרבה מחלקה היחסי של ישראל בהוצאות ה

תוך , ועל רמתה ESRF-כדי לבחון את דעתם של החוקרים בישראל על מהות ההתקשרות של מדינת ישראל עם ה

 6-יזמה הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון כינוס שהתקיים ב, התייחסות למתקני סינכרוטרון אחרים בעולם

-ה המנהל הכללי של ,רות ארנון' פרופ לשעבר השתתפו בכינוס נשיאת האקדמיה. באקדמיה בירושלים 4092ביוני 

ESRF מדעיים של ההמנהלים ה, סקו סטה'ר פרנצ"ד-ESRF  ושל מתקן הסינכרוטרון במזרח התיכון(SESAME) ,

בדיון . )בכירים וצעירים(וחוקרים ישראלים משתמשי קרינת סינכרוטרון  ,ר ארהרד הוטל"ר הרולד רייכרט וד"ד

, ESRFשהתקיים בסיומו של הכינוס הביעו מרבית המשתתפים את רצונם להמשיך את ההתקשרות ההדוקה עם 

כדי שיהיה אפשר לעמוד בדרישה לשימוש רב יותר של , ESRF-השתתפותה של ישראל ב להגדיל אתאת השאיפה ואף 

בראשות , בטקס חגיגי 4092ת נחתם באוגוסט "בעקבות הכינוס ובעידוד האקדמיה וות. החוקרים הישראלים במתקן

 ESRF-עם ההסכם חדש , סקו סטה'ר פרנצ"ד ESRF-רות ארנון והמנהל הכללי של ה' פרופ לשעבר נשיאת האקדמיה

התחייבות זו מחייבת השקעה גם בשתי . מתקציב המתקן 9.1%-ולפיו הגדילה ישראל את התחייבותה ל, לחמש שנים

 (. ראה מטה) ESRF-פעימות השדרוג של ה

ר "יו)נעם אדיר ' פרופ –דרך נציגיה במועצה  ESRF-הוועדה הלאומית משתתפת בתהליך קבלת ההחלטות ב

עוד חוקרים ישראלים משתתפים השתתפות (. האקדמיה)ר מאיר צדוק "ד –ובוועדת הכספים  – (הוועדה מהטכניון

שימשה בעבר אשר  ,(מכון ויצמן למדע)עדה יונת ' פרופ: למשל, ESRF-פעילה בוועדות ניהול ותכנון שונות של ה

מכון ויצמן )ל זוסמן יוא' השתתף פרופ 4092-ו 4094בשנים ; ESRF-חברה בוועדה המדעית המייעצת העליונה של ה

זוסמן ייצג ' פרופ. הדנה בכיווני התפתחות עתידיים של המתקן, שנתי-כחבר בקבוצת עבודה לתכנון רב( למדע
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סלובקיה , כיה'המאגד את צ] Centralsync, פורטוגל, היאוסטרי, פולין)עמית -בקבוצה את כל המדינות בדרג חבר

 Scientific Advisory-חבר ב( אילן-בר אוניברסיטת)דויטש משה ' משמש פרופ 4092-מ(. וישראל[ והונגריה

Committee של ה-ESRF . מדענים מישראל חברים גם בוועדות של שיפוט הצעות המחקר ובוועדות ההערכה

שעליה זכתה בפרס נובל בכימיה לשנת , עדה יונת בתחום חקר הריבוזום' עבודתה של פרופ. המדעיות של המתקן

השתתף , 4099חתן פרס נובל בכימיה לשנת , דן שכטמן' גם פרופ. ESRF-הגדול במתקן הנעשתה ברובה , 4001

 .והוא תומך נלהב של השימוש בקרינת סינכרוטרון במחקרים מדעיים והנדסיים, ESRF-בוועדות של ה

 שנועד לעדכן את ביצועי המתקן ולשמור על מקומו כמוביל, מצוי עתה בתהליך של שדרוג פיזי מקיף ESRF-ה

עם תחנות , והמתקן כבר מתנהל במתכונתו החדש, 4091-השלב הראשון הסתיים ב. העולמי במחקר בתחומים אלו

חדשים בעלי יכולות מדידה  (beamlines)קרן -במסגרת השדרוג הוכנסו לשירות קווי. עבודה חדשות לחלוטין

. 4042שנת יום העבודות מתוכנן לוס, השלב השני של שדרוג המתקן כבר החל. והם מן הטובים בעולם, ייחודיות

. מהקיים היום 900עד  40השינויים שייעשו במתקן יכללו העלאה של שטף הפוטונים ושל הקוהרנטיות שלהם פי 

בשלב השני של . מבנה החומר לעומק רב וברמת הפרדה אטומית גבוהה ענוחיפיאפשר את , כך מאמינים, השדרוג

 . 4092 של שנת ההשנייהחל מהמחצית , השדרוג ייסגר המתקן למשך כמעט שנה

 ESUO –הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון מנהלת קשרים גם עם הארגון האירופי של משתמשי סינכרוטרון 

(European Synchrotron Users Organization .) הארגון הוקם לפני כשבע שנים כדי לשפר את יכולת הגישה של

מדעי החיים , מדענים בכל תחומי מדעי הטבע 90,000-כ)כלל המדענים האירופים המשתמשים בקרינת סינכרוטרון 

בעיקר באמצעות הגדלת המשאבים הכספיים שיועמדו לרשות , לכל מתקני הסינכרוטרון האירופיים( וההנדסה

חבר , בועז פוקרוי' פרופ. אך גם כגוף מרכזי המייעץ להנהלות המתקנים בנוגע לצורכי המשתמשים, שיםהמשתמ

 .ESUO-ב ישראל מייצג את ,הוועדה

 www.esrf.fr: באתר האינטרנט ESRF-פרטים על ה

 

שהוא לייזר אלקטרונים חופשיים הפולט , XFEL-ה, לאומי חדש-הוועדה הלאומית הוזמנה להשתתף במיזם רב

 Xהמתקן יספק קרינת . בהמבורג שבגרמניה DESYמתקן חדשני זה מוקם עתה במעבדות . Xקרינה בתחום קרני 

קוהרנטית בפעימות שעצמתן גבוהה בסדרי גודל רבים מאלה שאפשר לקבל היום במתקני הסינכרוטרון המתקדמים 

לדיונים , בהזמנת האקדמיה, אלטרלימאסימו ' פרופ, ראש המיזם( 4099-ב)רץ במסגרת פעילות זו ביקר בא. ביותר

האירופי בבית האקדמיה בהשתתפות עשרות  XFEL-אלטרלי נשא הרצאה על מיזם ה' פרופ. עם ועדת הסינכרוטרון

 אשר הוקם רשמית כחברה גרמנית בסוף, הוועדה עוקבת בעניין רב אחר התפתחות המיזם. חוקרים מרחבי הארץ

לפי שעה החליטה הוועדה לא להמליץ על ; ובוחנת את האפשרויות להשתלבות מדענים מישראל במיזם, 4001

 . הצטרפות ישראל כחברה מלאה במיזם

 www.xfel.eu: באתר האינטרנט XFEL-עוד פרטים על ה

 

 
 

 SESAME –מתקן לקרינת סינכרוטרון במזרח התיכון   .2

Synchrotron-light for Experimental Science and Application in the Middle East SESAME  הוא מתקן

 ארגון היא שלהיזמה להקמתו . כולל ישראל, סינכרוטרון מחקרי המוקם עתה בירדן בהשתתפות מדינות האזור

MESC (Middle Eastern Scientific Committee )בארצות הברית ובישראל, בגרמניהכמה חוקרים של ו .

 .9111 האקדמיה ומשרד המדע הצטרפו ליזמה זו מתחילת דרכה בשנת, הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון

  .מצרים, דהבשנערך ב בכנס1995-ב כבר תמכה האקדמיה

האזור מטרת יוזמי המתקן היא לקדם את הפעילות המדעית בנושא באמצעות שיתוף פעולה מדעי בין מדעני 

בחסות  החלה את פעולתהש ,(SESAME)מועצת ססמי . ובכך לתרום גם לגישור ולהבנה בין ישראל לשכנותיה
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מאז . 2003 טקס הנחת אבן הפינה היה בינואר. באלאן שליד עמאן, החליטה שהמתקן יוקם בירדן, ו"אונסק

 .ו"תלוי באונסקואינו עוד הגוף הוא עצמאי 

בהיבטים המנהליים הקשורים ועוסקת מדיניות ה הוועדה מתווה .הוקמה ועדת ססמי במשרד המדע 2004בשנת 

נציג , פסטרנק-משה פז' וחבר בה פרופ, אליעזר רבינוביץ' בראשה עומד פרופ. במתקן ובהשתתפות ישראל בו

רבינוביץ  'פרופ. המוסיפה לסייע בפן המדעי של המתקן ובקידום הקמתו, הוועדה הלאומית לקרינת סינכרוטרון

לישראל נציגים אחדים גם בוועדות אחרות . לאומית-ססמי הבין פסטרנק מייצגים את ישראל במועצת-פז' פרופו

 .של ססמי

קפריסין והרשות , פקיסטן, מצרים, ישראל, ירדן, יהיטורק, בחרין, המדינות החברות האחרות הן איראן

, איטליה: מסייעות בתכנון ובהקמה כמה מדינות במעמד של משקיף ,מלבד המדינות החברות. הפלסטינית

גדלו המשאבים  2006בשנת . רוסיה ושוודיה, צרפת, עירק, כווית, יוון, גרמניה, בריטניה, יפן, ארצות הברית

ה אטומית ילאומית לאנרגי-ונחתם הסכם בין ססמי לבין הסוכנות הבין, הכספיים העומדים לרשות המיזם

(IAEA )בהיקף של מיליון דולר ,בווינה לצורך הכשרת עובדים למיזם. 

שני  הוסיף 2009ובשנת , תחילה העמיד האיחוד האירופי לרשות המיזם מיליון אירו מתוך סך תרומתו לירדן

מעבדות מרחבי  .2009–2008גם ממלכת ירדן הוסיפה כמה מיליוני דולרים להקמת המיזם בשנים . מיליון אירו

. מיליון דולר 20-כנאמד בשערכו , בתחומן מקורות סינכרוטרון תרמו ציוד מדעי לססמי המכילותהעולם 

טקס חנוכת הבניין התקיים במעמד מדענים . הושלם ונחנך הבניין המיועד להכיל את המאיץ 2008בנובמבר 

מלבד הנציגים המדעיים במועצת ססמי ייצגו את ישראל שר המדע דאז ראלב . ודיפלומטים מכל חברות ססמי

 .אדלה ושגריר ישראל בירדן יעקב רוזן'מג

לאחר פנייה  2010,בשנת . Gev 2.5של עד מועצת ססמי המליצה על שדרוג המאיץ באופן שיוכל לעבוד באנרגיות 

מיליון דולר  1על נכונותה לתרום  –ת ובעזרת משרד האוצר "באמצעות ות –הודיעה ישראל , ממנהלת ססמי

 . ההחלטה נתקבלה בהתייעצות עם ועדת הסינכרוטרון הישראלית. לצורך שדרוג המאיץ

 לתת התחייבה מהמדינות אחת וכל, וישראל ירדן, טורקייה, מאיראן נציגים עמון ברבתהתכנסו  4094 במרס

 4091 בשנת. שנים חמש במשך 4092 וףמס( הבריתארצות ) דולר מיליון 1 של המבוקשת התרומה את לססמי

 עליה שהוטלו הסנקציות שבשל הטוענת, אןאיר לא אך, לססמי התשלום את וטורקייה ישראל, ירדן השלימו

. הועברו טרםזה הכספים  דוח הכנת לעתנכון . אך היא מכירה בחוב, הכספים את בירהיא אינה יכולה להע

 לסייעמיליון אירו כדי  1לקבל סכום של  בבקשהלאיחוד האירופי  CERNבעקבות הצלחה זו פנתה הנהלת 

 .ססמי המאיץ תפעול לצורך הדרושים המגנטים בבניית

-וב 4092-ב חדישים מגנטים בניית שאפשר,  CERNעם הסכם על וחתם הבקשה את אישר האירופי האיחוד

העביר  Ferroni))רוברטו פרוני ' באיטליה פרופ INFN-ה נשיא .לססמיהועברו כבר חלק מהם  כבר 4091ב. 4092

לרכישת  4091–4092מיליון אירו בשנים  משנייותר סכום של , רבינוביץ' פנייתו של פרופ בעקבות, לססמי

בשנים ממשלת איטליה מתכוונת להמשיך ולתמוך בפרויקט . מרכיבים נוספים חדשים לצורך בניית מקור האור

 .שרת המדע האיטלקית בארץ שלה הנושא עלה בביקור. הבאות

  

ל שאירחה האקדמיה ביקרו עם עמיתיהם הכתבים "משלחת של אנשי אקדמיה ומשלחת של כתבי מדע מחו

ז קדר "ב' את משלחת הכתבים הובילו סגן נשיאת האקדמיה פרופ. 4092הישראלים במתקן ססמי בנובמבר 

' ופרופ, ראש הוועדה הירדנית לאנרגייה אטומית, חאלד טוקאן' את המשלחת הדריכו פרופ. והדוברת אביטל בר

 . באמצעי תקשורת בולטים בעולםפורסם סיקור ססמי ו, מוצלחבעקבות הביקור היה . אליעזר רבינוביץ

 . 4091 שנת להפעלה מוכן להיות צפוי הוא .בנייתו של מקור האור להתקדם בקצב מואץ החלה 4091בשנת 

לא נגרמו אבדות בנפש , למרבה השמחה. לא פסחה על ססמישלג שסופת פקדה את האזור  4092לקראת סוף 

 4091-ב הסתייםשיקומה  .אך נפגע חלק מתקרת המבנה, ולא נפגע הציוד
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רכיבי המאיץ החדש  של בנייתם נשלמתתמיכתם של האיחוד האירופי ושל האיטלקים  בזכות, בימים אלה

בודקים את  CERNצוותים הנדסיים וטכניים של ססמי ושל . ובאזורנווהמודרני במדינות שונות באירופה 

שנלקח  – Booster-ה –בהצלחה בססמי אותו רכיב יחיד  הופעל 4092-כבר ב .איכות המרכיבים החדשים

-שעובד כיום במתקן באנרגייה של כ, מהמאיץ המקורי הגרמני ושנתרם על מנת לאפשר אתחול הפרויקט כולו

200 Mev – האנרגייה הגבוהה ביותר שהופקה עד כה באזורנו . 

פרש  ,שמימן במשך שנים רבות את דמי החבר השנתיים ,נוךימשרד הח .ערכות התקציביתיבישראל חל שינוי בה

 עוסקים יחד בבנייתתוף פעולה אזורי ימשרד החוץ והמשרד לש, משרד המדע ,משרד האוצר. מתפקיד זה

להשלימה  כדיערכות החדשה יומוביל את הה 4091מן לבדו את תקציב יהמדע ממשרד . מתכונת תקציבית חדשה

 .4096במהלך 

בשלב ההתחלתי צפוי המתקן  .4091חנוכתו מתוכננת לאמצע . יחל המאיץ בפעילותו 4091הצפי הוא שבמהלך 

בהמשך צפוי מתקן . וחלק הארי של הציוד הנדרש להפעלתן כבר נמצא בו, לכלול שתי תחנות עבודה

, מדע החומרים, פיזיקה, כימיה, ארכאומטרייה: סינכרוטרון לאפשר מחקר במגוון רב של תחומי מחקרה

 . ביולוגיה ומקצועות ההנדסה

 www.sesame.org.jo: פרטים על ססמי אפשר למצוא באתר האינטרנט

 
 
 CERN-פעילות ישראל ב –פיזיקה של אנרגיות גבוהות   .3

חוקרת את מרכיבי היסוד של גרעיני האטום ואת הכוחות הפועלים בהם פיזיקת החלקיקים האלמנטריים 

 The–המעבדה המובילה בעולם בחקר החלקיקים האלמנטריים . באמצעות מאיצים בעלי אנרגיות גבוהות מאוד

European Practical Laboratory) CERN )– לאומי-והיא גוף בין, נווה שבשווייץ'נמצאת בז. 

המאפשר למדעני ישראל גישה חופשית , במעמד משקיף CERN-על הסכם הצטרפות ל חתמה ישראל 1990בשנת 

והמוביל את הפעילות המדעית הניסויית שבו הוא הוועדה  CERN-הגוף המייצג את ישראל ב. למתקני המעבדה

אליעזר ' בראש הוועדה עומד פרופ. ואת חבריה ממנים נשיא האקדמיה ושר המדע, הלאומית לאנרגיות גבוהות

 "(.ועדות האקדמיה"ראו פירוט להלן בפרק )רבינוביץ 

נעשתה הרצת מבחן  2008בספטמבר (. Large Hadron Collider) LHCהמאיץ  CERN-בשנים האחרונות נבנה ב

ההשקה . כמיליארד איש צפו בטקס ההשקה של המאיץ, CERNלדברי אנשי . למאיץ והיא עברה בהצלחה

מ מתוך "ה ימים לאחר ההשקה קרתה תקלה במאיץ בקטע בן עשרים סכעשר. גם בישראל, עוררה הדים רמים

עקב התקלה נדחתה הפעלת . התקלה תוקנה בעלות של עשרות מיליוני דולרים. עשרים ושבעה הקילומטרים שלו

באנרגייה הגבוהה ביותר שהושגה  2009והוא חזר לייצר התנגשויות בין חלקיקים בחורף , המאיץ בכשנה

 . Tev 3.5לכל אחת מהאלומות אנרגייה של . במאיצים אי פעם

 שותפות ישראל . היא זימנה למדענים אפשרות לתקן ולשפר את המערכות הניסיוניות –לתקלה גם פן חיובי 

ותרומתה הייחודית היא בניית גלאים , (ATLAS)באה לידי ביטוי במסגרת תאגיד הגלאי הענק אטלס  LHC-ב

הם נבחנו במעבדות  CERN-קודם העברתם ל. במעבדה במכון ויצמן למדעהגלאים פותחו ונבנו . בשביל אטלס

שהוא חלק מגלאי הענק , TGCהרכבת הגלאי  CERN-הושלמה ב 2008בשנת . אביב ובטכניון-באוניברסיטת תל

ונראה שהיא , 2009המערכת נבחנת מסוף שנת . המערכת שהותקנה ואטלס הורדו למעבה האדמה. אטלס

ושותפים בה , גיורא מיקנברג' עומד פרופ CERN-בראש הקבוצה הישראלית ב. חהמתפקדת בשלב זה בהצל

ת מממנת פעילות זו "ות. אביב-מהטכניון ומאוניברסיטת תל, מהנדסים וטכנאים ממכון ויצמן למדע, מדענים

 .באמצעות הקרן הלאומית למדע

לחוקרים ישראלים ולוועדה  התקיימה באקדמיה פגישה בין הוועדה הלאומית לאנרגיות גבוהות 2005במאי 

 Restricted European Committee of Future Accelerators –האירופית המצומצמת למאיצי העתיד 

(RECFA) ,הזמינו האקדמיה והקרן הלאומית למדע ועדת  2006בשנת . ונדונה בה הפעילות הישראלית באטלס
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. ם אטלס ואת התכניות העתידיות בתחוםלאומית שתבחן את איכות התרומה הישראלית למיז-ביקורת בין

שמקימה ( GRID)בעיקר נתבקשה הוועדה לבחון את הצטרפות המדענים הישראלים למיזם הייחודי גריד 

CERN , שיאפשר ניתוח הממצאים הצפויים להגיע לאחר שיחל המאיץLHC 2007בראשית שנת . בפעולתו 

יסיוני והתאורטי בפיזיקה של אנרגיות גבוהות הגישה הוועדה דוח ובו הביעה את הערכתה על המחקר הנ

הוועדה הביעה . ושיבחה את הישגי המדענים הישראלים משלוש האוניברסיטאות המעורבות, במדינת ישראל

ת לאפשר למדענים הישראלים "בעקבות הדוח החליטה ות. תמיכה נחרצת במתווה התכנית המדעית העתידית

 .מערכת המחשוב יה שלצמו אפשרה לשפר את יכולותההשהיה בפעולת המאיץ ע. להצטרף לגריד

 2.1קודם לכן תפקד המאיץ באנרגייה של . ניכרת במידההועלתה רמת הבהירות של המאיץ  4099–4090בשנים 

Tev .2.0-לאחר מכן הועלתה האנרגייה של המאיץ ל Tev ובעקבות שדרוג זה הצליחו , לכל אלומת פרוטונים

במשך התקופה . המכונה הבוזון היגס, לאשר את גילויו של חלקיק חדש, 4094בחודש יולי , CERN-המדענים ב

כמו כן קיימת עדות חשובה . Gev 946שחלפה מאז הצטרפו נתונים נוספים שקבעו את מסת החלקיק להיות 

גלה הוא תכונות אלה ואחרות מעידות שהחלקיק שהת. ומהימנה שלחלקיק זה תכונת ספין אפס וזוגיות חיובית

 .אכן החלקיק הסקלרי המעניק מסה לחלקיקים אחרים

לכל אלומת  Tev 1הופסקה פעילות המאיץ לכשנתיים כדי להגדיל את האנרגייה שלו לכדי  4094בפברואר 

 .פרוטונים

אך מרכז הכובד שלה הוא בשלב , (שבנו המדענים הישראלים)הגלאים  הפעילות הישראלית כוללת את תחזוקת

, לשם כך נעזרים המדענים הישראלים במערכת הגריד. את תוצאות האמת המתקבלות מהמאיץ שבו יש לנתח

בתוך ישראל וכן ביחסים שבין  בשנים האחרונות חל שיפור רב בשיתוף הפעולה. 4001שאליה הצטרפו בשנת 

ה על המאפשרים לפיזיקאים הישראלים למצב עצמם בעמדה שיש בה כדי לקדם רבות את העבוד, ישראל לעולם

מדענים ישראלים מילאו תפקיד מרכזי הן בבניית המערכת שאפשרה את , ואכן. CERN-גילוי פיזיקה חדשה ב

 .גילוי החלקיק הסקלרי והן בניתוח הנתונים שהביאו למסקנה של גילוי החלקיק החדש

 אנשי הכוח התארחו גם אצל נשיא המדינה. CERNאירחה האקדמיה כוח משימה של מועצת  4090בשנת 

טק ישראליות במקומות שונים -אביב ובמעבדות היי-באוניברסיטת תל, בטכניון, וביקרו במכון ויצמן למדע

והן על הישגיה  CERN-תרומתה לעל הוועדה כתבה דוח חיובי לישראל הן על הישגיה המדעיים ו. בארץ

 . התעשייתיים

על מועמדות  4090בדצמבר  CERNבעקבות זאת ובעקבות מהלכים מדיניים שעשתה ישראל החליטה מועצת 

ממשלת ישראל החליטה לאשר את הצטרפות ישראל כחברה  CERN.ישראל להיות חברה מלאה לפי תקנון 

ס "ת ומשרד התמ"ולפיה הות, וקבעה את החלוקה התקציבית של מימון דמי החברות בה CERN-מלאה ב

 .ראש הממשלההמדע ומשרד , החוץ, ושותפים לו גם משרדי האוצר, מממנים את הרוב

ביקרה בישראל ועדה סוקרת  4092במאי . עברה ישראל למעמד של חברה נלווה בדרך לחברות מלאה 4099בשנת 

 .ומסרה למועצה דוח הממליץ לקבל את ישראל כחברה מלאה במרכז CERNשל 

 

' בראשותו של פרופ, הוועדה. לאומית לבחון את הישגי ישראל בתחום-האקדמיה הזמינה ועדת ביקורת בין

ת והגישה דוח "עם אנשי האקדמיה ועם אנשי ות, נפגשה עם מדענים, 4094שהתכנסה במאי , י'יו ברטלוצ'סרג

ואימצה את  CERN-ב ובו שיבחה את הישגי המדענים הישראלים, רות ארנון' פרופדאז לנשיאת האקדמיה 

לאומית פעלה הוועדה -בעקבות הדוח החיובי של הוועדה הבין. תכנית החומש שהגישו המדענים הישראלים

מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת , הטכניון, ת"הלאומית לאנרגיות גבוהות של האקדמיה ומשרד המדע אצל ות

ות המדענים הישראלים בשדרוג גלאי אביב לאשר תכנית תקציבית שאפשרה חתימת הסכם בדבר השתתפ-תל

 .אטלס בעשור הבא

 

שדרוג כדי שיוכל לפעול באנרגייה שבה תוכנן לפעול מלכתחילה  CERN-עבר המאיץ ב 4091–4092במשך השנים 
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– 1 Tev . 6.1מטעמי זהירות תהיה בשלב הראשון האנרגייה Tev 92 –ובסך הכול , לאלומה Tev . בעקבות

אמנם הגברה ניכרת של שטף . בכמחצית האנרגייה המתוכננת 4094פעל עד סוף שנת התאונה שעבר המאיץ הוא 

אך הגבוהה ביותר שיוצרה " )נמוכה"הפרוטונים המתנקשים אפשרה את גילוי חלקיק ההיגס גם באנרגייה ה

ם הוחל בעבודת שדרוג הגלאי 4092בשנת . אך היא הגבילה את היכולת לגלות חלקיקים חדשים, (בידי בני אנוש

. 4092בין היתר על סמך לקחים שהופקו מהפעילות שנעשתה עד סוף , והתאמתם לפעולה באנרגייה החדשה

הוועדה הלאומית סייעה כאמור בהעמדת . לקבוצה הישראלית מיועד תפקיד חשוב בשדרוג גלאים באטלס

 . התקצוב הדרוש למדענים הישראלים

בשנים הקרובות ייעשה . מההתנגשויות שלהן תוכנן 2%-כייצר המאיץ  4094-עד להפסקת פעולתו לשם השדרוג ב

 .מאמץ להשלים את החסר

ובתוך חודשים ספורים הוא מתוכנן לייצר התנגשויות שיפתחו צוהר , עבר המאיץ הרצה מחודשת 4091במאי 

 .לתחום אנרגייה לא נודע

 

 זאת לאחר . CERN-האחרות בדגלי המדינות החברות  40הונף דגל ישראל בטקס צירופו אל  4092בינואר  91-ב

לקבל במועצה את ישראל  CERNהוכתרו בהצלחה המאמצים שנמשכו שנים רבות להביא את  4092שבדצמבר 

פעילות . CERNבהצבעה חשאית במועצת ( עשרים מדינות)קבלת ישראל אושרה כנדרש פה אחד . כחברה מלאה

הולידה שיתוף , גיורא מיקנברג' נוביץ ושל פרופאליעזר רבי' ר הוועדה פרופ"בהובלתם של יו, נחוצה ומאומצת

, המשפטים, המדע, החוץ, הכלכלה, משרדי האוצר, ת"ות, ובהם האקדמיה, פעולה יוצא דופן בין גופים רבים

שמילאה , האקדמיה מודה לוועדה הלאומית. ואלה אפשרו את ההצלחה, ביטחון הפנים ומשרד ראש ההממשלה

פורום הנקרא  ,ביזמתו של פרופ רבינוביץ ,הוקם בישראל לאחרונה. ץאת התפקיד המרכזי בתיאום המאמ

מחינוך ועד  –שתפקידו לנווט את מדיניות ישראל בהיבטים השונים שנוצרו לאחר ההצטרפות , CERN–ישראל

, ל כספים ומנהל"סמנכ, גדי לוין ומשתתפים בו גם נציגי האקדמיה, בהשתתפות הגופים הפעילים –תקצוב 

-של המדינות השותפות ב EPPCNאף משמשת נציגת ישראל בפורום התקשורת  בר' גב. הדוברת, ואביטל בר

CERN .לאומית -חינוכית ותקשורתית בין, במסגרת זו האקדמיה משתתפת בתכנון ובקידום פעילות ציבורית

כונס לתמיכה בפעילות זו . והיינו שותפים במגוון פעילויות, CERN-השנה צוינה שנת השישים ל. משותפת

ועדות "ראו פירוט להלן בפרק ) CERN-באקדמיה צוות קשרי ציבור ותקשורת של המדענים החוקרים ב

 "(.האקדמיה

 

 ןחלק – רבות תוצאות חדשותהתקבלו  .החל המאיץ המשודרג בהצלחה בפעולתו באנרגיות הגבוהות 4091בשנת 

 . מוצדקות תקוות אלוהיו צפוי להתברר אם  4096במהלך שנת . עורר תקוות לתגליות חדשות

המדען שמילא את התפקיד  ,ieneJ reeeP' קשה האקדמיה מפרופיבשיתוף פעולה עם הוועדה לאנרגיות גבוהות ב

 ne 'פרופ. קבוצת אטלס ישראל ה שלללוות ולבקר את פעילות ,ובנייתבו TALTAהמרכזי בתכנון גלאי הענק 

dPJB ,  הממלא תפקיד מרכזי במערך המחשוב שלNREC ,לנטר את פעילות הגריד באטלס ישראל תבקשנ .

-בקרו בארץ ויצרו קשר עם המדענים הישראלים גם ישניהם ב. שניהם הסכימו לקבל על עצמם את התפקיד

NREC .שניהם הגישו דוחות לוועדה לאנרגיות גבוהות ולאקדמיה.  

בשנה זו פרש . בפרט אטלס ישראלשל כובים בפעילות השדרוג של הגלאי אטלס בכלל ויראתה ע 4091שנת 

ערכות חדשה כדי שהקבוצה הישראלית תוכל לעמוד ינדרשה הו ,פרופסור גיורא מיקנברג מעבודת שדרוג הגלאי

. הקבוצה בביסוסלא תפקיד מרכזי ימ reeePפרופ . כל חברי אטלס ישראל נרתמו למאמץ. םיבאתגרים המדעי

בעניין זה  וקיבלה זו מטרההשגת מאמץ גדול ל ההשקיע ,פרופ רבינוביץ ו שלבראשות ,הוועדה לאנרגיות גבוהות

 .המהלך פרותישא ייש יסוד לאופטימיות זהירה שבמהלך השנים הבאות . סיוע חשוב מהאקדמיה

שהעמידה את  ,מיקנבג על פעילותו המצטיינת רבת העשורים' פרופ את הוקרתם אתכל חברי הוועדה הביעו 

רוב התעשייה הישראלית ותלמידים יועל פועלו ללא לאות לק, הגלאית יהמדע הישראלי במקום מרכזי בבני
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 .ומורים ישראלים לארגון

 

יוסף ניר ' פרופ, NRECלתפקיד סגן נשיא מועצת  ,מבין כמה מועמדים ,אליעזר רבינוביץ' נבחר פרופ 4091בשנת 

 ,ל משרד מבקר המדינה"מנכ ,ואלי מרזל ,מדיניות מדעית של המועצה תבוועדידי המועצה להיות חבר במונה 

הדבר נתאפשר לאחר קבלת ישראל . קורת של הארגוןילוועדת הב ,בהמלצת ועדת איתור של המועצה ,מונה

 .תפקידים מכל הסוגים  NREC-ביש לקוות שבכך נפרצה הדרך לישראלים למלא . כחברה מלאה בארגון

 

נה תגליות חדשות במאיץ יבשאלה אם תהי ההכרעה הצפויצפויות להיות חשובות כי בהן  4091-ו 4096שנים ה

 .אם לאו

. וון שאליו יתפתח המחקר בתחום פיזיקת האנרגיות הגבוהותיהכ בעלת חשיבות עללכל תוצאה תהיה השלכה 

 .אנו שטים לראשונה זה זמן רב במים לא ממופים

 

  http://web.CERN.ch: האינטרנט באתר למצוא רשאפ CERN על פרטים
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 . 

%  " " : 2213 %  " "    %1.7 , 
 - 12%  "  ( "  .)    " 

 "   4.21%   2213  , : 

Dataset: Science,technology and innovation  

Indicator GERD as a percentage of GDP  

Time 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Country                   

Canada 

  1.92 1.87 1.92 1.84 1.78 1.71 1.62 .. 

China 

  1.38 1.46 1.68 1.73 1.79 1.93 2.01 .. 

Israel 

  4.48 4.39 4.15 3.96 4.1 4.25 4.21 .. 

Japan 

  3.46 3.47 3.36 3.25 3.38 3.34 3.47 .. 

Sweden 

  3.26 3.5 3.42 3.22 3.22 3.28 3.3 .. 

Switzerland 

  .. 2.73 .. .. .. 2.96 .. .. 

United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland   1.69 1.69 1.75 1.69 1.69 1.63 1.63 .. 

United States of America 

  2.63 2.77 2.82 2.74 2.77 2.81 .. .. 

World 
  1.57 1.61 1.65 1.63 1.65 1.68 1.7 .. 

Central and Eastern Europe 
  0.88 0.86 0.98 0.94 0.95 1.01 1.01 .. 

Central Asia 
  0.2 0.22 0.24 0.2 0.2 0.21 0.23 .. 

East Asia and the Pacific 
  1.79 1.82 1.89 1.9 1.96 2.03 2.1 .. 

North America and Western Europe 

  2.24 2.34 2.41 2.36 2.39 2.43 2.43 .. 

South and West Asia 
  0.71 0.74 0.71 0.7 0.71 0.71 0.71 .. 
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http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bCAN%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bJPN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bJPN%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCHE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5bEXPGDP_TOT%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
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 . '   ()-    5.7 -2227 - 7.75 - 2213 ,  
: 

Indicator 

Time 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Country                 

Canada 

  151330 157200 150220 158660 163090 156550 .. 
China 

  1423381  1592420  1152311  1210841 1318086 1404017 1484040 

Israel 

  .. .. .. .. 55184  63728  .. 
Japan 

  684311 656676  655530 656032 656651 646347 660489 
Sweden 

  45812  50220  47160  49312  48589  49280  62294  

Switzerland 

  .. 25142 .. .. .. 35950 .. 
United Kingdom 
of Great Britain 
and Northern 
Ireland 

  252651  251932  256124  256585  251358 256156  259347  

United States of 
America 

  1133557  1191024  1250984  1198280  1252948  1265064  .. 
World 

  6400939 6647311 6901881 7074185 7350365 7572578 7758862 
Central and 
Eastern Europe   793069 784086 779287 791888 803435 814879 822839 
Central Asia 

  34822 36648 38833 38830 39699 46174 49013 
East Asia and 
the Pacific   2232824 2348793 2484060 2600257 2759911 2877865 2984398 
North America 
and Western 
Europe   2668102 2791925 2880099 2880009 2964601 3029184 3083084 

 

 : - http://data.uis.unesco.org/ 
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http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bCHN%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bISR%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bJPN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bJPN%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true
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http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bSWE%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bCHE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bGBR%5d,%5bTIME%5d.%5b2013%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2007%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2008%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2009%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2010%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2011%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=SCN_DS&Coords=%5bINDICATOR%5d.%5b20001%5d,%5bLOCATION%5d.%5bUSA%5d,%5bTIME%5d.%5b2012%5d&ShowOnWeb=true
http://data.uis.unesco.org/
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chart-rate.htm#indicator-https://data.oecd.org/eduatt/graduation 
 :Education at Glance, 2015 

Upper secondary education, which consolidates students’ basic skills and knowledge through either an 

academic or a vocational pathway, aims to prepare students for entry into further levels of education 

or the labour market, and to become engaged citizens. In many countries, this level of education is 

not compulsory and can last from two to _ve years. What is crucial, however, is providing education 

of good quality that meets the needs of the society and the economy. 

Graduating from upper secondary education has become increasingly important in all countries, 

as the skills needed in the labour market are becoming more knowledge-based and workers are 

progressively required to adapt to the uncertainties of a rapidly changing global economy. However, 

while graduation rates give an indication of the extent to which education systems are succeeding 

in preparing students to meet the labour market’s minimum requirements, they do not capture the 

quality of education outcomes. 

One of the challenges facing education systems in many OECD countries is students’ disengagement 
and consequent dropout from the education system, meaning that they leave school without an upper 

secondary quali_cation. _ese young people tend to face severe di_culties entering – and remaining 

in – the labour market. Leaving school early is a problem, both for individuals and society. Policy 

makers are examining ways to reduce the number of early school-leavers, de_ned as those students 

who do not complete their upper secondary education. Internationally comparable measures of how 

many students successfully complete upper secondary programmes – which also imply how many 

students do not complete those programmes – can assist e_orts to this end. 
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י ,יים ח   י  .י  י י   (DOE) ,  י י  
ם  ח יח  י פי י  022 - , " י י ח   
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י   :ח
פ י' פ ח  י, "י, י   
פ י' פ י, י  י    י
פ ים, ם ' פ י י  י   י
פ י, י ' פ   

י , ",  י " י ח    
פ י' פ י, י פי י    י

י " ים,   י י  י   י
פ י' פ י, י    

 
 

   

יים    ים  י  י     י  פי  "י
פ י י ,  י  ם  י  י י  ח  ם    ,  

ח ם    פ ח ים  ים   , . ים  פ   
י   י    י    ים  פ  

ים ם "פ ים  .ח י י      ,   י ח
י   י פי י    .י

 
ים פ יי    י ,   יים  ם    ם יחי 

יים ח  י פים  ים  .ם  פ    :י 
י     11.1.0210 י   י ם    פ 

י       0.0.0210 ם     פ 
י      11.0.0210 י  י ם    פ 

ם         0.3.0210  "פ 
ם         1.5.0210  "פ 

י     12.2.0210 י  י    ם   ים ,פ   י 
י      00.0.0210 י  ם     פ 
י     5.12.0210 י י  ם   פ 

פח  ים  פ ים  פ י    .'י
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י י  ים ' פח  יי פים  י פ   ם  יים    .י
יי ,  י      י ", י ח י  פ י  פ  ים  . פ

י  י  י    : 
י   03.10.0210 י       י
י     13.1.0210 י   י י      י
י     11.0.0210 י  י י      י

י       0.3.0210 י  י      י
י          12.3.0210  יי
י     11.5.0210 י   י י      י
י     01.1.0210 י       י
י     01.1.0210 י       י

ם   02.11.0210 י י  י י     
 

  "  

יים  0פ  :  ח" ים  י    ח י  ם  
י  יי י פי י  ים  3פ . י ם , ים)   ח 

ים יים ( י י  פי פ"י י ח  0פ .    פ  
י  י יח  י פי י  ים "פי    ,י י ים  ח פ  י 

ם  םים    5פ  .ים ח ח  י   יים   פי
י ם 2פ . י י פ  י  י , י  י ח  ח   פי ם  יי  פי

י  ם.   י י  י  פ  י    י  פי י
יים י  יים  פים  י   פ ם  ח   .יי  
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2.    

2.1    -     
ח  י   י ח  פי   יםי  ח ם     ים  י

ים  ח   יים .   י ח  י  י  ח יים   פי
ים  י  י      :(י) י

 Nucleon-Nucleon Interaction, Few-body systems 

 Nuclear Structure 

 Nuclear Reactions 

 Relativistic Nuclear Collisions 

 Hadronic Physics and QCD 

 Electroweak Interaction, Symmetries 

 Nuclear Astrophysics  

 
י ח  י      י י     Physical Review Cפי
י יי י   .פי י  ח ח       (A,B,C,D,E)   ים

ח  י  ח י      .פי
 

יים  ים  י ח ח  י  י  ח ים   פ ים  י  
ח ח  יח   י   י   י י  י י י  פ י   ח

י  י)יח י  י -(פ י, ח  ח   י ח    ח   
(Quantum Chromodynamics) QCD  ים י ח ( ים) ח י 

פ ( םי) י  םי ים    י ח פ  ח ים   
 QCD. י י י  ח ח  ח         

י ח ח  י  יםי , )ם   י  ,(י י פ  י ח 
ים  ים פ יםי ים י ים  יים , פ   י  י  י ח 

ם  פ -יי ח  ים . י  ח י     פ   
פ ח   י   . 

י  חי ח ם   ים  פ ם  ם  ם   י  יי יפי י   
ים יי ם  י ,   י, י   ח י  ח י   י   יםפי ח   .

י ח  י י ח ח ם     י י      חפי
י ח  פי יים ח  י  ים  י ח  . י  ח

ח  חיפ  פ"י  י "פ" ח  ם  ח ח  י  
י םפי י ח  י  ח  י    . 

ים  ח   ם  ח ים   י   פי פי י     , פ 
יי  חי  ים פ   ים  י .    ים  ים  ח ים 

י    יםפ ים, ים  פי   ח  , פ י 
ים י  י  ח   י   ח חיפ  י   . 
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י ים ח   י  י י  יח   פי פ ח  י  
י  י י יים  י  ים  יים  ים יי ח  יפי י    

ח ים  י י יםח  י   . 
 

ים  יים  י פי י ם  י  ים    יפ י י ם  י, חח
י ים פי י ח ים . יים  י   ים  י פי   פ  ים 

 .1.1י 

          

 

י : 1.1י  י יח  י פי י  י ים   ח ח  י  ח ים   פי
י) י  (.  י י  יח ח פי י  י  י  ( ). 

 

2.2      
יח  ם פי י  י י   י י  ח  י.   י   פי י

חיים  ח  יים  ים  ח פ    י  י .    
י  ח   1.1  י  י  י  ח יים  י פי י   י  

ח  ים  ים. פ ים   י ם י ח י  ם  פ 
יים  יי י י. פ  י פ    י  י חי פ ים  י  י י 
י  ,י יפ ם  ח ח   ם  ים . ח ים  ח ים  י י יי ח  פי

ים ים  י,   ם  יח  י ח י ח  י  י  ח   פ
  .י
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3.     

י י   י י  פי פ, ח  ח י י ים  פ  ם ,  
י ח   י  ם   .ח 

3.1   
י ח י י י י  י     פי י "  י  

(Department of Energy) DOE   י "ח   NSF      י  

 (National Science Foundation) ."  י יים  ח      , 
י    י  ם "  ח י   י י      י י  פי
י  י  י פ- , . י    .י "  

י    " י ח  י  י "   ,"ח י   ח 
י י    [:1]ים י

"Nuclear physics is not only a basic scientific enterprise, but it also has stunning 

practical applications. These in themselves can justify the cost and effort of the 

research, going beyond the basic knowledge that has been gained. Nuclear 

science has a many decade-long history of accomplishments that benefit our 

health, the economy, and our safety and security: The societal benefits derived 

from nuclear physics are by now ubiquitous. This track record continues, with 

many new accomplishments  since the last decadal assessment and many more 

under development. Smoke detectors in our homes, new medical diagnostic 

imaging methods, therapies using ion beams and new isotopes for cancer 

treatments, and new methods for assessing breaches in national and homeland 

security are just some of the ways that nuclear physics makes a difference to our 

safety, health, and security. Technological advances driven by advances in 

nuclear physics, which range from particle accelerators (most of which are now 

used either for medical purposes or in the semiconductor industry) to 

supercomputers, make significant contributions to our economy. A mutually 

beneficial synergy has developed in which a fundamental intellectual enterprise 

has consistently produced technological gains that, pursued with societal benefit 

in mind, have more than compensated the public support required to pursue this 

science. Also beneficial to society is informing people about the discoveries from 

nuclear physics and explaining to them the origin and structure of matter and the 

fundamental interactions.” [1] 

  
י  י  י   י  יי י  ים  ם  ח י   י   י   

ים י יי ים  י  י  .   י     י    
י  י י  ם "פי ח ים  יים  ים  ח י פ  ים . י   ח י

 Physical Review י י"ם פ פי י  י ים , י   ח  
י  פי ם  ח ים  י יים  ים  ח י)י פי י  ,(  ח י  יפים  
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י י  י יים. פי ים  ח י ם, י ח  ח   , Physical Review C, י
י י י  פי ם  ח י .   י   י  פ  י   י " 

ם ח ים  ים   .ח
 

   
י  3.1 י י י  פי ם  ח י  ח   י   י  פ

י י. " י 1 - יי "   ח  05 -      
י י. י י)     י ים 102 -י (   י ים פ  .ח

 

י : 3.1 י י י  פי ח  י   י    .[0] "פ

י  3.0 י ם  ח  י  "( " י )י      [3] .
ים    י י   32%י   י י  פי ם  ח ם  יי )ח 

י ח   י  י        ח י ח 
ח י  י  .) 
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י  " : 3.0 י י "  י י  ים    " 
 DOE [3.] -י "ים 

 
י  ,0210  יי   פי ם  ח י  י   י  "   

-M 521 $(- 12-15%  ים י    (. י י  "פים 
י פח  י י  פי יים  יי  .ים 

 
י  י 3.3י  י י  פי י   י  "  י   [. 3]י  

י   פ  ח ים  152% -  י  . ים  ח 
י  פ י י  ,"ים י  .12% - י

 

 

י : 3.3 י י י  פי י"י   י י   י  י   [3]. 
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י   ", 0210 -  י י  י  פים       י   
י  י י  ים)  פי פ  י  י .M1322$- (  פ  :י  

  י י    .פ' "ים  

   יםי יי  ים י י   . 

 י ם   י יים  י י ים  י י ח  י י     .י
 
 

3.2  
פ    י י   י י  פי י"ח  י    פי   , י 

ים  י י)פ פ י פ י פ ים  פ-י  פים "ים ( יםיי י 
י  פ י ח  ים    פ פ , " (. ERC)י י , NuPECC, יים 

פ יי    י י י   י י  פי ם . י  פ   
י   י י  ים   יים  פ פח   .יי

י  "   NuPECC [4:]ח 

"Paying tribute to its cultural heritage, Europe should continue to be at the 

forefront of promoting one of the most vigorous and fascinating fields in basic 

science, Nuclear Physics. Nuclear physics addresses the fundamental aspects of 

those particles that interact via the strong interaction. These hadrons constitute 

nearly 100% of the visible matter in the universe... 

...One of the central contributions of Nuclear Physics to society is the human 

capital trained in advanced techniques that is transferred to industry (in particular 

nuclear industry), medical centres, applied research organisations or 

governmental bodies linked to the different aspects of nuclear applications (as 

radioprotection and safety authorities). It is imperative to maintain this knowledge 

base to ensure that these organisations continue to have access to the 

necessary expertise."[4] 

 

    
ם   ח  ים   י ים  י  י  פי   י י  יים  י   

ח  י  פ  י 3.0י . י י ח  י    פ
י   י י  פי ם  ים"ח ים, (User Facilities)" י  י  , י 

ייםי  חי    ים . י ח י        י 
י      י ם  ח   יי   ם   . ח

ח  פ     יי  ם  ים  י  ים  יי י    י יי  
פ  י יים  י פח ,  ) "  ים 5י  י , ח י  יי 

-Glasgow, Edinburgh, Swansea  .) 
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י י   פ  ח   ,   י "  ח  י  
(DFG) , חי   (BMBF ) - ם . פ י י  

ח  י   י י  י    , 02 -פי  0210  
י)יים  פ י י  21 -  (      [.5]י 

 

 

ים :  3.0י  פ (User Facilities)י  י  , י ים  ח 
 [.2]י   122 -ח 

  
   

פי י י  י  פ  י  ים  י פ   י  .י י  ים  י 
י     M 122 $    - 1122 י י . י 

י י   :י 

  ם י , FAIRי ים  י  י פ ים  ים  ם ח  י
י 1222 -י   .י 

  ם ים , NICAי ם י י  Joint Institute for Nuclear Research -ים 
 .י  022 -( י) 

  ם י י, ELI-NPי י   י ים  יי י   י י  פי ח 
י 352 -( י) ם   .י 

  ם ים , SPIRAL-2י יי י י פ  םיי י 022 -     .י 

 
ים יי יים     ים  י ים פ י   122 -   פים 

י  יי, )פ ים      (.י, י 
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0.      

י פ  י  י  י   ח  י   ים  י ים  י  
י יפי י פ ,  י  ם   .   ח ים     - 

ם   ,י  02 י י  5פ  י פ ם   פ   (.0.1י )ח
י  ח י  ים פ ייי ם פי י י  י ם.   ח  י יי  י פי י  

י י  י , י י  י י    י   י   י
י י י  ם  ח ים  ם ח ח . י פ  י  י   י יי   פי

י  יי י, י   . ח י , י  י י  י י 
י ם    י ח י   י    ם פ . 12 -  יח 

י   ח   ם  ח י  י י  י י  י    ם    
ם.  ים   ח  ,פי  י  י  יי  י   ם פי י  י  
ח י . פ י  י   ם   ח ים  י ים  ח פ  ים   .  

 

י : 0.1י  י י פ  י פי י י   י י     .  

פ  י  " " "י      י   ח   
פ  י  י  ח   י    ם י ח י  י י  

י י י  ם  ם י,  . פי ח י   פ  י  י י 
י, י י  י  פ י.     ם י ח  י  ח י    

י " "י  םי  פ ים  ח ים  י  , י פ   ייח י  
יח   פ י  י       ח יי  י פי י  .  

ים  י   י   י ם  ייח  י ח יפי י י    י 
י י     פי י  . י י פי י י  י  
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יי   ים .   יי י    י י  י   י ים  . ים 
י י   י ים    ים   י  ח  י , ם    י

יי ח , י   ם    ם   י י  י  י י   
  .   

ח י  ח י   י   י ם)פ י      , (פי 
ח  פ י  י פ ים  ים  ים  י  ים  י   ם   

יי, יי ים   יםי ח י , ם  י    ("),  
י י  י   0.0י  .י , י  י י   פ  י   פי

ים ח ים  י  י  פ י , 1112  .י יים  102 -   פי
י י   פ   פח  י  ם     , י י ח  - 12 

ים ים ,    י .   י  י י     
י   ים פ  י פ  יי  י .    פ   

י  יפי י ים     ים  פח  םי   י י  .ח יי 
י ים  פ  ים  פ       י   י

ח י   ים   חי  י  ם  י   5 פ )ח 
(.'פח   

 

י  י פ: 0.0 י י י י פי ים י ח ים  י  פ   פ
י י ים   י  חי   י  .  

ים פ ,י  ים  ים  י ם  יי ח  פי ם  ח ים  יפ  . ח
י  .  יי י ים יי  י ,  ים  פ 

ים  יים  י פי י ים  ח ח  י  ח פח   ים  פ.  
י  י י    י  ם   י .פ  
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י   ים    ח יפי י ים יפ , פ    פ   י 
יח  יפי י ם     ח ים  ים  ם  ח  י  י  י י  . 

פ י  י  י  י       י י  .  י  
ם  י  ח י  ים  י  ,       יים 

ח        י  ים  יי  . ים 
י ם ם  י י   ים    י  ח  .ים   ח

י  י ח  ח  פי ם  י פ  יי  יפי י .2פ      
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   ס    .5
 

י  י י  י   יים  ים פי ים  י  ים  י  י יים   ייח
י י ים  ח ים   י. ח י  ים    , ם 

פים, י י, י   י  ים ,   . י 
יח  םפי יים     י ח , ים  יים     

יםי   יח      .  

ים י  , ים  י   ים פי ים   י  י  
פ  ח,   ים  י, ם  ח  פ חי , ם   

י י    ים".    ח יח   ם   י     , 
י ייח י  י ם    ח  פ ,   ח   י    

יים . פ , ים   

   
י י ( ")י    י  ם  ח י  י  פ פ  

י  . י י ח  יי   י   י ( ")פ י ח  י 
י" , (. ")  י  י יח  י  י ים ,     י  י  

יים . י  

ים "  ח ים   ים  ים  י  י פי י  פ י  י  י  
ם  ח .י    

פח  ,"פ     י  ", '  ח   י  
ח  י   י  פ יי  יפי י י ,   י   

י  י  פ ם  י י      יי   י פי י  
ם  ח ם  ח  י  י    .  

י ", "   י  סם " י)    י  ם  פ
ח פי י , [1] "" "  '   ( ח  י  י   

ים   י י י    פ  , ייח י  י     פ
י  י"ח ם    יח יפי י ים  .    ח   " י

י " "  חי פ פ  ח   '    . י  
חי  ם פ     ח ם  י ח  יי   י פי י  

י  י  י פ  [.0] "י    

  
ם   י י  "יפ  י י  יפי י    פ י    

י י   י  פח  ,פ י', ים  ם פי ח  ים  יים  פ ים 
י י  פ י   י י   ם י , חי י    ם 

י יפי י   .  
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ח   יייפי  פ ים  ים  ים  ים  ים  יפי י יפ ;  
י  ים"י י י, י  י י י, םייפ    פ י  י חי י , י 

פי  פי  יי"י י  ים . י  ים  י    י   פי
י  י י  י   יחי   י יפי י  פ .י   

י  י   ם  י ים  פ ים  ים  יח  , "ח ם פי ח ח  י 
יפ י  י פ  י   י   י  י חי י  ים , . י י

י י י  יפ ח   ים  יים  י פי ים , י י  יפ י  פ   
י ח י  י  יי  ח , פי. י  יים   יפ פי      י 

פי  ח,   י   י י ח  . י    

ים י  פ  יים יםפי י פ י ים " יפ  י  פ פח י יי 
י   . יים י  י  יפי פ  פים  ים  ם , ים 

ים  ים   ח י  יי  יים פי פ ים  . ים  יח  י  י  י 
י י  ם , י  ח ם  י פ י  י  י  י י   ים  ח י    

י    .  י פי  יי  ייםפי פ י , ים  י  פ
ם,  י י  י  פ יים   י    .  

י "י   י"פ י י   יפי פ י ,   י יפ  י "  
ים   י 5י י  פי י  ים  י  ם , . ים 3ם   ח

י, ח  פ  י  פ פים   ים  ח   ח  ,  י 
.ים    

י  י י  י  י  י פ ים  ח ח  י 
ייי  י פי יים  פ יים  י י  י  ,   פי 

י חי י  י י   י י  פי   .  

   ,  
י י  י    ים,   י ,   ", י  י "פיי 

ח  ח  חי   ם  י  י  י     , י( ")י
י   חי"י י  י    י פ ,      - י

י י 12% י   י  (.'פח   )    

י , יי    יים  ים  י י   יים, י   חיי 
ם י פ ח י  יי  י פי י   י י .    

י י  ם  ים ים  י יי     י
יים ים   ח י י י ח י פי    , י

י  י  פי י  י י  י  י  י  .ח   

פ  י  י  י   י  י י   ח  י
י י  ים י י  , "ח י , י ים י י  ח

ים ים י     פ י יי  ,  ח  ח
ים ים  ים י .י  ח  
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ח פ  י  י     י  , ('פח )  
י י  ם ח י ח י י י ם יי י ח י פי , י י

ם ח  ם י  .י חי ח

י י  י  ם  פ ם י   ים    ח
ים  פי י" י י    יפ  .י  ) יי
ים י ים(   ם יי י ח י פי    י

    0215. 

   ס   
י י  י   י  ים  י פי י י   י 

יפי ם   ח  פ י    י ח, ח י ים י. י   פי
י יפ י ח  יי יפ , ם י פ י  י "ם   

ים  יים  י י יי,   י   פ י ם יי. י 
י ח פ ח יםפי    י יים י  . י

י י  ים י  י ם , י    יי ח 
ים י , י י י   י פי ם    י פ  י 
י  ים ים י     ח י,  יי  ם. י  י

ם פים י יי חי   י  ,  ח י    .י 

י   פ    פח )   י , ('  פ "פ
פי י   ייי י יי    , י  י  פ פ  י  פי 

י ח,   ים  י   . יח

ם  י , יח  ים" :י     י  י חי י   
י  י   יים י פי ם  "י י י ח י 

י י  י י  יפי יפ  ם   ים  ,ח ים  י  יי   י
.  

   
יי   י  פ  י   י   יים   

י חי י  י   . יים   ים   י  ם 
י יח  ים   י י י  , י  פ י  י  י   

ם י י  ח  .  

י  י   פח , פ        י ', 
יים י י י   יח  ח   פי ים, י   ים    י

י  יי  , Xפ  ים פי יים  ים  י   יים  יפי י   .
ח י    ים   ח י   י  י    .י

402



20 

 

י   ,   י  י  ח י   יים פי י ים 
י . י ים   ם ח י י  י  פי י  יים    י ים 

י 10י  יפי י   פים  יים  י    י   , ים 
.יי  

 
י, יפ  י   פי יים  ים פי י  י   יח  

י  י  יי  ם ח  ים  יים   ים  ים  י   י  פ
.י  

םי  ח ים  ים   ) י     ים   
ים   יםי(  י   י פ ים  ם  י.     ,

פי  י    ח  ים  פ     ם  יי, 0 
פ  , ים יי  י   פי ח ח  י י  י  י  

.  

ים  י ח י פ פ  פ ים, י   י  י
י ) ים   פ ים  ם,  י , פי(.  פ
פ  ם ים ח  י י    י י חי,   ח
ים  , ח  חי ם. י  י י, ים י  י
    .  

י יח , פי   יים   פי י םים  ,    י
י י    ים .   י  ים    

ח ם   י ,    ים ם  ם  יי  י יים  יי  פי
י י  , י פ י  ,   י     י  

י   יי יפ פי י    ח יים  י .ים   

פ  י  י  ים   ,   י ים  י  ח יי  יים   
ם   ח.   ח י , יי   י פ ח   

ם י, ח פ י  ח . י  י י  י   פ    י 
י   י  פ  יים  י ם  י ים  י    י חי  

ח .פ  

 

[1]  I. Mardor and D. Berkovits, "The Soreq Applied Research Accelerator Facility 

(SARAF)",  Nuclear Physics News, Dec. 2014. 

[2] Prof. D. Zajfman et al.,   

י   " חי    , "ח   ס  '  
0213.  
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6.  -                                                                                                                

ים ים  פ י  ם פ , פי  י  י , י   ח י  פ
י םפי י י  י     י י       

ם ח ים  ים  י  יים  .י   יים   ים   
פ ם  ח . פים   י י  י י  ם    י 

ים    י  ,י  .יםפ ם י  י ים  ם  ם  יח  פי
יי י  י  ם י  . ח

י   י  י  י  י  ים  י   ים ח    ח
ם   יח י פי פ - . י י   י  י י   י  י

ח  פ ם  ח  י   ם   פי ם  ח םי   ח ח  פי ם   .י

י , י ח  ח   י  י ים  י י י  י   ח  י  
י פח   . םי  י   ים,   ח     .

י י  ח   י י      פ  י י   ם  ח פח י 
פח  ,י  .      12 -  1י    

ם ח ים  ים . י  ח י  פי  פ    פח    
י  ם   י י י  י  י , . ים  י י י  

י ם   יםי י י   ח י ,   פ      
י  .  י 

ים  ים  םי  ים  ח ם    :פ 

        
י י  י י    פ  ם   ח י  י     ,י 

ח   ים   י י י   י  י  י  ח  . 
יים  י  ים  י י ם    י י     י

י י. י ים  י  פ    י , י  ם 
ים  י י         .  י  

י ים 1    י  ח י  . ח י ם י  ח ם  י י    י
י   . ח ים   " . 

 
 - 
י  ח  חי   י י   ם     ח
י-י  י , י י  ים  י ים     -פ 

י   פי  י  י    י . י  י ם   ים  י  
י ם  ים  ים  ח י  -   , י  יי

ח ים  י ים   י   0-3-, פ    . "י  
י, "י י   י .  ים  י   ), י  
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י י  י ,    י    יי ים  ם י  ח
י יפי י ח, (  פים,    . פים 

     
ם-   ח י  י   י   ם , י ח י     פ 

ים י  . י  י  ים י  ים  ים  י י   יי
י .  0-3 -     . י  ,    יח

ים י   פ יים . -   ,   ים  פ 
ם    י     . 

     
ח י  י ים  י ים ח י      ם  ח ם  י , י

ם . ם י י ח   ים פי י  ים, י ים , י י ים  י 
י פ י   . םיפי 

י   י  יי  י  ,  י , יםי י 
י     . י  ם  י     י י  
יח  יפי י   י י י   .  י . ייחי    ח
פ,  י  י  י  פ    י       

ח פ   יים  י  י  ,  י ם   . ח 

    
י      י  ח פי י  י י ח  י    

י י  ,ים י י  ,ח .    י י י  פ
ם  יי ח " יפ   פי ם  י חי  יח  י פי י   . 

ם  י י   י ,   י  םפ  י , י 
י   ח   .י    

י  ם  ,  ח יי   י   י  פי י ים  ם  
יים י . חי י פ  ים  פ  ם ,    ח ם   

י   ח  י    י  י  י פ ,י,  JINRח 
פי י ים  ח  פים  NUPECC - ELI-NPים  י  פ י  חי 

. 

חי ם י ,      ,     
   .  
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית  עם הנהלת אוניברסיטת

 4192בינואר  91, ביום ראשון, בבית האוניברסיטה, תל אביב 
 
 

 :השתתפו

      לפיזיקה גרעיניתהוועדה הלאומית 
  מכון ויצמן למדע, ר"יו –יצחק צרויה ' פרופ
     אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ
 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, הוועדה לאנרגיה אטומית, ר ישראל מרדור"ד
 אוניברסיטת תל אביב, אלי פיסצקי' פרופ

 
 אביבאוניברסיטת תל 

 נשיא, יוסף קלפטר' פרופ
 סגנית הרקטור, דינה פריאלניק'  פרופ
 דיקן הפקולטה למדעים מדויקים, ירון עוז' פרופ

 
 הקדמה  

 .  יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

מדינות ה. הפיזיקה הגרעינית היא תחום מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים  ושאלות

המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

בישראל מספר החוקרים בתחום , מאידך. לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב-לאומיות ובין

ם יש סכנה שתוך מספר שני, וללא שינוי מובנה ונמרץ  במגמה זו, קטן בהתמדה בעשורים האחרונים

מתוך , האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  הפעילות המחקרית בפיזיקה גרעינית בארץ תיעלם

בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , הכרתה במצב זה

 ."תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בארץ

 

 .ך דיון על הסיבות למצבי הנשיא וסגנית הרקטור ונער"הועלו מספר שאלות ע

הייתה הבנה  סביב השולחן שמסיבות אקדמיות ולאומיות יש לנסות לפעול לשמר פעילות מחקרית 

ברור לכול כי הדבר כרוך בקליטה של . חזיתית בתחום בארץ בכלל ובאוניברסיטת תל אביב בפרט

תמקד בכיצד ניתן עיקר הדיון ה. אנשי סגל חדשים בתחום ומשיכה של סטודנטים מצטיינים אליו

 . לעשות זאת בהתחשב באילוצים השונים

 

 :של אנשי סגל שנידרש יהיבט אחד של הדיון היה לגבי ההיקף המינימל
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: העוסקות במחקר גרעין בשלושה מוסדות בארץ(  קריטי-בגודל תת)כיום קימות קבוצות 

סבורים  כי המינימום חברי הוועדה . באוניברסיטה העברית ובמכון ויצמן, באוניברסיטת תל אביב

לאומית הוא קיומן -הנדרש לקיום פעילות בעלת איכות גבוהה ויכולת לתרומה משמעותית ברמה הבין

מספר זה נידרש כדי לאפשר תחרותיות . של קבוצות פעילות בעתיד לפחות בשלושת המוסדות האלה

 .מיתמצד אחד ושיתוף פעולה מצד שני ההכרחיים לפעילות מדעית נאותה ברמה הלאו

 

 :אשר למספר החוקרים והרכב הקבוצה בכול מוסד הובעו מספר עמדות

כדי לקיים קבוצת מחקר ( תאורטיקאים וניסיונאים)אנשי סגל  5נדרשים לפחות :  דניאל אשרי' פרופ

 .לאומית-יעילה שיכולה לבלוט בתרומתה בחזית הבין

 .אנשי סגל בכיר 93ס לפיזיקה ולאסטרונומיה יש היום "בביה: ירון עוז' פרופ

על פי תכנית הפיתוח הרב שנתי של . אנשי סגל בגרעין 2מתוכם בחוג לחלקיקים הכולל  05כ 

אם רוצים . 9ואולי   2מספר אנשי סגל בפיזיקה גרעינית ישאר ברמתו הנוכחית של , האוניברסיטה

 .ההנהלה נדרשת החלטה אסטרטגית ברמת, חברי סגל 6-5לרמה הרצויה של כ , להגדילו מעבר לכך

, פיזיקה גרעינית עוסקת היום גם בנושאים שהיו פעם בתחום העיסוק של חלקיקים: אברהם גל' פרופ

אנשי סגל מקפח תחומים חזיתיים רבים שראוי לעסוק  05מדענים מתוך קבוצה של  9-2כך שייצוג של 

 . בהם

 : היבט נוסף של הדיון היה לגבי סטודנטים 

אגרסיבי מאחר והסטודנטים הטובים בוחרים בנושאים " וקשיו"נידרש :  ירון עוז' פרופ

 .וכיום פיזיקה גרעינית איננה נחשבת כך, םהאטרקטיביי

לדעתו . באוניברסיטת תל אביב אין כלל קורס לתלמידי תואר ראשון ושני בגרעין:  דניאל אשרי' פרופ

 .קורסים מעין אלה יכולים למשוך סטודנטים

מספר התלמידים לאיש סגל גבוה . בתחום סטודנטים שחלקם מצוינים כיום ישנם: אלי פיסצקי' פרופ

באוניברסיטת תל אביב אין אפשרות לקלוט יותר . והבעיה היא במספר הקטן של אנשי הסגל

, אם לא יתווסף איש סגל נוסף, בעוד כארבע שנים, יתרה מזאת. סטודנטים ללא תוספת של אנשי סגל

 .נוסף חדש לגרעיןלא ניתן יהיה לקלוט אף לא סטודנט 

 : החלק האחרון של הדיון נסב על אפשרויות לפתרון הבעיה  

האוניברסיטה רגישה לצרכים לאומיים ולכן האוניברסיטה תתייחס ברצינות : יוסף קלפטר' פרופ

 .להצהרה מטעם גורם ממלכתי על הצורך לקדם את המחקר בשטח הפיזיקה הגרעינית בארץ

דוקטורט  -טים מצטיינים שמעוניינים לעשות השתלמויות בתרמודל של מלגות ביכורה לסטודנ

קליטת חברי סגל צעירים . במרכזי מחקר מובילים בעולם בגרעין יכול להיות מודל מאד אטרקטיבי

מימון להקמת מעבדה לניסיונאים והשתתפות )עם מימון התחלתי ממלכתי יעודי לקליטתם בארץ 

יכול להיות אמצעי יעיל , כדוגמת מענקי ביכורה( טיקאיםבשכר בשנים הראשונות לניסיונאים ולתאור

 .לעזור למוסדות המחקר בארץ לקולטם בהצלחה
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סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית  עם הנהלת מכון ויצמן 
  4192בפברואר  4, ביום ראשון, במכון ויצמן, למדע

 
 

 :השתתפו

 מכון ויצמן למדע

 נשיא, דניאל זייפמן' פרופ

 ראש המחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה, טל אלכסנדר'  פרופ

 (מסיבות אישיות, דיקן הפקולטה לפיזיקה, יוסי ניר' פרופ: נעדר)

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן, מיכה הס' פרפ

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 

 הקדמה  

.  בארץ ובמכון ויצמן בפרט, יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם' פרופ

המדינות . הפיזיקה הגרעינית היא תחום מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות המובילות את המחקר המדעי בעו

גרף ההשקעה השנתית של משרד . לאומיות ובינלאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב

האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית מראה עליה מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים 

 .בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

במכון ויצמן נותר . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים ,מאידך

ללא שינוי נמרץ במגמה זו יש סכנה שפעילות מחקרית בפיזיקה גרעינית . ניסיונאי גרעיני אחד בלבד

, מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בארץ תיעלם תוך מספר שנים

תוך המלצות , ה הגרעינית בארץפיזיקבחינת מצב ה"אשר מטרתה העיקרית  הקימה ועדה לאומית

 ." לקידום ולפיתוח התחום בעתיד
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 דיון

ציין כי הוועדה , "שרף"ר ועדה בנושא של המאיץ "שהיה יו,  דניאל זייפמן' פרופ, נשיא מכון ויצמן

לא , יץ חזיתי בארץגם אם יוקם מא,  במצב הקיים כיום, על פיה, בראשותו הגיעה למסקנה דומה

הוועדה המליצה על שיקום . סגל בהיקף אקדמי מספיק כדי לנצלו באופן יעיל, לדעת הוועדה, ימצא

כמיתקן למחקר חזיתי בסיסי " שרף"התשתית של כח אדם באקדמיה כצעד נידרש להצלחת המאיץ 

 . בארץ

 

נראה כי יחד . אלכסנדר ונערך דיון על הסיבות למצב זה' ופרופ זייפמן' י פרופ"נשאלו מספר שאלות ע

עם ההקטנה היחסית של היקף המחקר בגרעין על חשבון תחומי מחקר חדשים שהתפתחו בפיזיקה 

כמעט ולא נוספו אנשי סגל חדשים במחקר בגרעין במשך מספר העשורים , בעשורים האחרונים

 .האחרונים והתחום נחלש במידה רבה

 

המכון מחפש אנשים מצטיינים . זייפמן הציג את האופן בו מכון ויצמן שוכר אנשי סגל חדשים' פרופ

במסגרת זאת אין מניעה מלשכור אנשי סגל בתחום . ללא קשר לתחום עיסוקם וללא מגבלות תקנים

 .הגרעין ולו רק ימצאו מועמדים מתאימים

 

המכון הוא חלק של מדינת . עיניתנשיא המכון מבין את המצוקה שנוצרה בתחום של הפיזיקה הגר

דוקטורית  -ישראל ולכן המכון יהיה מוכן לתמוך במועמד מתאים שיחליט לעשות השתלמות בתר

צויינה דוגמה של תמיכה כזו שארעה לאחרונה . ולחזור לארץ ולהתמודד על משרה במכון, בתחום

 .חלקיקים נסיוני-בתחום של אסטרו

 

אגרסיבי " שיווק"הודגש הצורך ל( כמו בפגישה באוניברסיטת תל אביב)גם בפגישה במכון ויצמן 

, ת"הנשיא הדגיש כי בנושא זה יש לפעול דרך ות.  שישכנע סטודנטים טובים לבחור בתחום הגרעין

 .רתחום זה או אח, ביוזמה מגבוה, אין לצפות כי מכון ויצמן יעדיף. 'הוועדה לאנרגיה אטומית וכו

הוזכרו המודלים של מלגות ביכורה לסטודנטים מצטיינים ושל מענקי מחקר ביכורה לקליטת אנשי 

 .סגל חדשים כאמצעים יעילים לעידוד המחקר בפיזיקה גרעינית
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סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם הנהלת האוניברסיטה העברית 
 4192בפברואר  91, ביום שני, באוניברסיטה העברית, בירושלים

 
 
 

 :השתתפו

 :האוניברסיטה העברית

 נשיא, מנחם בן ששון' פרופ

 רקטור, אשר כהן'  פרופ

 ר מכון רקח"יו, ברוך מאירסון' פרופ

 הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, סגן דיקן למחקר, דני מנדלר' פרופ

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו -, יצחק צרויה' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן, מיכה הס' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, יתהועדה לאנרגיה אטומ, ר ישראל מרדור"ד

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, ר גיא רון"ד

 מכון ויצמן , יגאל תלמי' פרופ

 

 :  הקדמה

בארץ ובאוניברסיטה העברית , יצחק צרויה סקר בקצרה את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם' פרופ

המדינות . ר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלותהפיזיקה הגרעינית היא תחום מחק. בפרט

המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

גרף ההשקעה השנתית של משרד . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד הקרוב-לאומיות ובין

טונית במשך שלושת העשורים האחרונים האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית מראה עליה מונו

 .בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 

כיום קיימת פעילות . מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בארץ, מאידך

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד
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ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה שהפעילות . בלבד כיום 5-ל 31-ת הבשנו 41-בארץ ירד מכ

, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. המחקרית בפיזיקה גרעינית בארץ תיעלם תוך מספר שנים

בחינת מצב הפיזיקה "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה

 ." ולפיתוח התחום בעתידתוך המלצות לקידום , הגרעינית בארץ

 

 .האחד בתיאוריה והאחר ניסויי, חוקרים בתחום הגרעין 2באוניברסיטה העברית קיימים כיום 

דבר המשפר את המצב , "קבוצת רכבי"השייכים ל החוקרים בתיאורי 2בנוסף לכך ישנם 

מחקר גם קבוצת ה, למרות זאת. באוניברסיטה העברית בהשוואה למוסדות המחקר האחרים  בארץ

 . קריטי ונדרש לה לפחות עוד חוקר  ניסויי אחד-באוניברסיטה העברית היא במצב תת

 

 :דיון

ר ועד ראשי "נשיא האוניברסיטה העברית ציין כי הוא מודע לבעיה וכי בתוקף תפקידו כיו

 . ה לפני כמחצית השנה"ניסה לקדם דיון בנושא בור( ה"ור)האוניברסיטאות 

 

". שרף"ההדוק שיש לאוניברסיטה העברית עם פרויקט הקמת המאיץ  הנשיא גם הזכיר את הקשר

ותומכת ככל יכולתה בשיתוף פעולה בין " שרף"ביקרה ב, בהרכב מלא, הנהלת האוניברסיטה

 .המוסדות

 

יגאל תלמי הדגיש את הצורך הלאומי לקיים פעילות אקדמית חזיתית בגרעין בארץ ואת הפגיעה ' פרופ

 .  המשקל שיכולה לקרות עם הפסקת פעילות זו בארץ האסטרטגית הלאומית כבדת

  

ועדת ניטור אוניברסיטאית  שסקרה לפני כשש שנים את תחומי הפיזיקה הנחקרים במכון רקח 

הנהלת האוניברסיטה ומכון ". מת"התחום , שלטענתה, המליצה שלא לפתח את תחום הגרעין מאחר

להמשיך ולקלוט חוקרים חדשים ולהמשיך ויש כוונה , רקח סברו שהוועדה שגתה בקביעתה זאת

 . ר גיא רון היא הוכחה לכך"הקליטה של ד. ולפתח את התחום

 

מתוך ההבנה המשותפת של כל המשתתפים כי נכון ורצוי לפתח את התחום בארץ בכלל 

 . נידונו הקשיים והדרכים להתמודד עמם, ובאוניברסיטה העברית בפרט

 

הראשוני  לקליטת אנשי סגל חדשים בתחום יכול להיות הנשיא סבור כי סיוע ממלכתי בשלב 

בייחוד חשוב מימון הקמת המעבדות היקרות הנדרשות לשם קליטת חוקרים . אפקטיבי ביותר

 .ניסויים חדשים

 

 -דני מנדלר הדגיש את הצורך למשוך לתחום סטודנטים מעולים שיצאו להשתלמויות בתר' פרופ

. הוא ממליץ למצוא מקור כספי למימון מלגות אלה, לשם כך. דוקטוריות במקומות מובילים בעולם

 -מלגות בתר. העלות נמוכה בהשוואה לעלות קליטת איש סגל והאפקטיביות יכולה להיות גבוהה
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דוקטוריות כאלה יכולות גם לעודד סטודנטים מצטיינים מתחומים קרובים לפנות להשתלמויות 

 .   בגרעין

ת ייעודיות לסטודנטים לתואר שני ושלישי בתחום הגרעין כאמצעי אשר כהן היציע להקים מלגו' פרופ

 .יעיל לעידוד המחקר בפיזיקה גרעינית

 

מקובל על כל המשתתפים שהתנאי הראשוני בפעילות זו של צירוף אנשים חדשים לתחום הוא 

, שגוררת הקטנה במספר הסטודנטים, וכן שההקטנה במספר אנשי הסגל הפעילים, מצוינות אקדמית

 . קשה למצוא מספיק מועמדים מתאימים לאיוש משרות אקדמיות גם אם יימצא להן מימוןמ

 

אגרסיבי שישכנע  " שיווק"כמו  בפגישות במכון ויצמן ובאוניברסיטת תל אביב  הודגש הצורך ב

אשר כיום יש לו תדמית נמוכה שצריך לשפרה כדי למשוך , סטודנטים טובים לבחור בתחום הגרעין

 .ם הטוביםאת הסטודנטי
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם
 4192במרס  2, ביום שלישי, ג"במל, ת"הנהלת ות 

 

 

 :והשתתפ
 

 :ת"ות

 מנואל טרכטנברג ' פרופ

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 שורק, המרכז למחקר גרעיני, הועדה לאנרגיה אטומית, ר ישראל מרדור"ד

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 מכון ויצמן, יגאל תלמי' פרופ

 

 

 :  פתיחה

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץיצחק צרויה סקר את מצב ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לאומיות שישרתו מחקר -משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה , ל משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעיניתגרף ההשקעה השנתית ש. זה גם בעתיד

 .מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 

כיום . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר , קיימת פעילות בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה . בלבד כיום 5 -ל 01בשנות ה  41-העוסקים בגרעין בארץ ירד מכ

האקדמיה הלאומית הישראלית . ת מחקרית בפיזיקה גרעינית תיעלם בארץ תוך מספר שניםשפעילו
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בחינת מצב הפיזיקה "הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה, למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, הגרעינית בארץ

 

ניים של הוועדה שגובשו בעקבות  פגישות הוועדה עם צרויה מסקנות בי' הציג פרופ, לסיכום המצגת

הבעיה המרכזית העולה היא . מכון ויצמן והאוניברסיטה העברית, ראשי אוניברסיטת תל אביב

כדי לפתור בעיה . באקדמיה המספר הקטן מדי של אנשי סגל אקדמי בכיר העוסקים במחקר גרעיני

, דוקטורט-מלגות בתר, טה לחברי סגל חדשיםמענקי קלי: זאת יש לפעול במקביל בשלושה מישורים

קליטת חברי סגל צעירים עם ת נדרשת בעיקר תמיכה ב"מות. מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישיו

והשתתפות בשכר בשנים הראשונות  לניסיונאיםמימון להקמת מעבדה )מימון התחלתי ממלכתי יעודי 

להגדיל את מספר אנשי  הוא יהמינימל היעד. כדוגמת מענקי ביכורה( ולתאורטיקאים לניסיונאים

קליטה של ב המשמעות היא הצורך .בכל הארץ תוך העשור הבא 01 -הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ

 .העלות המשוערת היא כמליון דולר לשנה בעשור הקרוב .בעשור הקרובחדשים אנשי סגל  7כ 

 

 :דיון

באוניברסיטה העברית נידונו הסיבות למצב באוניברסיטת תל אביב ו, כמו  בפגישות במכון ויצמן

 .שנוצר ובפרט הודגשה בעיית התדמית שצריך לטפל בה כדי למשוך את הסטודנטים הטובים לתחום

 

ועדה ) א"לוא ןטרכטנברג ציין כי הוא מודע לבעיית המחקר באקדמיה בנושאים שהם בעלי עניי' פרופ

י תוספת תקציבית ניכרת שתהפוך "וציין שקרן פזי הוגדלה והורחבה לאחרונה ע( לאנרגיה אטומית

הכספים יחולקו לפי קריטריונים שיקבעו . את הקרן לגורם משמעותי במחקר האקדמי בנושאים אלה

   .א"ת ולוא"י ועדה משותפת לות"ע

 

ננה יכולה לקבוע האם תחום אקדמי זה או ת כרגולטור ממלכתי אי"טרכטנברג הדגיש כי ות' פרופ

ת ולהקצאת משאבים יעודיים "האפשרות היחידה להתערבות ות. אחר צריך להיתמך כדי שלא יעלם

' פרופ. י גורם ממלכתי"למחקר בתחום מסויים היא אם  המחקר בתחום זה יוכר כצורך לאומי ע

הצורך הלאומי :  ושאים הבאיםאת הנ ת לאחרונה "טרכטנברג הזכיר כדוגמאות להתערבות של ות

( באקדמיה)הכשרת אנשי תוכנה , במחקר והוראה הקשורים לים התיכון וניצול משאבי טבע שלו

 .לתעשייה

 

ח "טרכטנברג כי הדו' ממליץ פרופ, ת"ח הוועדה יוביל לתוספת מימון יעודי של ות"כדי שדו, לסיכום

יקה גרעינית כצורך לאומי שעיקרו יכלול הצהרה מטעם גורם ממלכתי המציגה את המחקר בפיז

 .בארץ המערך הבריאות והתעשיי, א"הכשרת כוח אדם הנדרש לפעילות הוא
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 ,א"סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם הנהלת הוא:  הנדון
 4102במאי  7, ביום רביעי, א"במטה הוא

 

 :והשתתפ
 

 (:הוועדה לאנרגיה אטומית: )א"וא

 א"ל הוא"מנכ, ר שאול חורב"ד

 א"וא, המדען הראשי, אלי וקסמן' פרופ

 א "וא, יחידת המדען הראשי, מר אשר צוויק

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 מכון ויצמן ,מיכאל הס' פרופ

 המרכז למחקר גרעיני שורק, א"וא, ר ישראל מרדור"ד

 מכון ויצמן, יגאל תלמי' פרופ

 
 

 :  פתיחה

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה סקר את מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

מדעי בעולם המדינות המובילות את המחקר ה. מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

לאומיות שישרתו מחקר -משקיעות בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה , גרף ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית. זה גם בעתיד

פר מס. מונוטונית במשך שלושת העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

י משרד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת "החוקרים הבכירים בפיזיקה גרעינית הממומנים ע

 .עליה על פני אותה תקופה

 

כיום . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

האקדמי הבכיר  וסך כל אנשי הסגל, קיימת פעילות בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

ללא שינוי נמרץ של מגמה זו יש סכנה . בלבד כיום 5 -ל 01בשנות ה  41-העוסקים בגרעין בארץ ירד מכ
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האקדמיה הלאומית הישראלית . שפעילות מחקרית בפיזיקה גרעינית תיעלם בארץ תוך מספר שנים

ת מצב הפיזיקה בחינ"הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה העיקרית , מתוך הכרתה במצב זה, למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, הגרעינית בארץ

 

צרויה מסקנות ביניים של הוועדה שגובשו בעקבות  פגישות הוועדה עם ' הציג פרופ, לסיכום המצגת

הבעיה המרכזית . ת"ר  ות"האוניברסיטה העברית ועם יו, מכון ויצמן, ראשי אוניברסיטת תל אביב

כדי . באקדמיה ספר הקטן מדי של אנשי סגל אקדמי בכיר העוסקים במחקר גרעיניהעולה היא המ

מענקי קליטה לחברי סגל : י תמיכה יעודית  בשלושה מישורים"לפתור בעיה זאת יש לפעול במקביל ע

מימון מענקי קליטה יכללו . מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישיו, דוקטורט-מלגות בתר, חדשים

כדוגמת , ולתאורטיקאים לניסיונאיםוהשתתפות בשכר בשנים הראשונות  לניסיונאיםלהקמת מעבדה 

 01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא יהמינימל היעד. מענקי ביכורה

בעשור חדשים אנשי סגל  7קליטה של כ ב המשמעות היא הצורך .העשור הבא במשךבכל הארץ 

צרויה הדגיש שראשי ' פרופ .יא כמיליון דולר לשנה בעשור הקרובהעלות המשוערת ה .הקרוב

בשיקום המחקר ( כספית ובהקצאת תקנים)הצהירו שיתמכו , ת"ר ות"ובעיקר יו, האוניברסיטאות

מטרת המפגש הנוכחי הינה . י גורם ממלכתי"הגרעיני באקדמיה במידה והנושא יוגדר כצורך לאומי ע

 .וא הצהרה ברוח ז"לבקש מהנהלת וא

 

 :דיון

הודגשה בעיית התדמית שצריך לטפל בה כדי . כמו  בפגישות הקודמות נידונו הסיבות למצב שנוצר

צוין גם שעקב צמצומים כלליים באקדמיה ובמחלקות . למשוך את הסטודנטים הטובים לתחום

 ,ובגלל המספר הקטן של החוקרים, ירדה כמות החוקרים בגרעין, לפיזיקה והתחרות בין התחומים

 .ירידה זו מאיימת לסגור את התחום לחלוטין

 

הוא אמר . וקסמן ציין שיש לנתח לעומק את גורמי השורש לצמצום המחקר הגרעיני בישראל' פרופ

הוא מסכים עם המתווה המתגבש . יש לבצע שיווק אגרסיבי של הנושא לאורך שנים, שכדי לשקם

 7אך טוען שקליטת , גל חדשים בנושאלשיקום התחום  ושהצורך העיקרי הינו קליטה של אנשי ס

' פרופ(. 5מקסימום )אנשי סגל חדשים בעשור הקרוב הינה יעד לא ריאלי ויש לכוון ליעד נמוך יותר 

שכן , וקסמן הוסיף שהסיבה היחידה שבגינה יש לשקם את המחקר הגרעיני בישראל הינה מדעית

את התחום לאורך זמן אם לא יהיה לו לא ניתן יהיה לקיים . הפיזיקה הגרעינית בעולם אכן פורחת

א יכולה לעמוד במשימותיה גם על ידי קליטת פיזיקאים מתחומים משיקים "וא. צידוק מדעי

.  ל"י הכשרתם בחו"והכשרתם הספציפית במרכזי המחקר שלה או ע( אסטרופיזיקה ועוד, חלקיקים)

י הקמת "בין השאר ע, אלא תמכה ותומכת מעשית במחקר הגרעיני בישר"וקסמן הבהיר שוא' פרופ

א אושר לפני "י הוא"שמימונו ע, כולל חדר מטרות לניסויים בפיזיקה גרעינית', מתקן שרף שלב א

 .מעבדות וציוד תשתיתי נעשה באמצעות קרן פזי, ומימון מחקרים, חודשים אחדים
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מהבחינה המדעית תלמי הדגיש שמחקר אקדמי בפיזיקה גרעינית  נחוץ למדינת ישראל  לא רק ' פרופ

 .אלא גם ובעיקר במקרה חירום

א "ההכשרה הניתנת במחלקות הגרעין באוניברסיטאות הינה חיונית לוא, חברי הוועדה ציינו שלדעתם

. וליישם את תכנית השיקום שתוארה לעיל" אפליה מתקנת"ולכן יש לבצע , ולגורמים נוספים בישראל

תנאי למימון הינו , אך כאמור, לממן תכנית זו, ת"ובעיקר מות, הוועדה מצפה ממוסדות האקדמיה

 .הצהרה רשמית שמחקר אקדמי בפיזיקה גרעינית בישראל הינו צורך לאומי

 

א עם מוסדות וארגוני מחקר מדעי "לאומיים של הוא-ר חורב סקר את הקשרים הלאומיים והבין"ד

למצב הבעייתי שבו נמצא  ר חורב ציין שהוא מודע"ד. DOE -ו JRC ,CEAעם דגש על , בארץ ובעולם

הוא . המחקר הגרעיני בישראל ומעוניין לעזור לוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית לקדם את מטרתה

מכיוון שעתה , ל"א מממנת לימודים לתארים מתקדמים בחו"הוא, אמר שבנושא של הנדסה גרעינית

הוכיחה את תמיכתה  א"ר חורב הוסיף ואמר שהוא"ד. לא ניתן להכשיר אנשים בנושא זה בישראל

והתכנית להקמת שרף , כולל חדר המטרות', י הקמת מתקן שרף שלב א"במחקר גרעיני בישראל ע

ר חורב הבהיר שהוא יהיה מוכן להצהיר "ד, לסיכום. ₪מיליון  411בהיקף כולל של מעל ', שלב ב

 .שמחקר גרעיני הינו חיוני  למדינת ישראל
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 סיכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עם   
 האנרגיה והמים, המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות 

 4192ביוני  91, ביום שני  
  

 

 :השתתפו

 

 משרד התשתיות הלאומיות

  המדען הראשי, ר שלמה ולד"ד

 בשבתון במשרד המדען הראשי ,  ר אילן יער"ד

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 האוניברסיטה העברית, אברהם גל' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב , אלי פיסצקי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 

לא ,  שקיימת החלטה  להקים כור כוח  גרעיני בארץ שיספק הישיבה נפתחה בדבריו של המדען הראשי שציין

במשרד התשתיות מוקמת בימים אלו מנהלת שתתחיל .  מתצרוכת  החשמל בישראל  01%כ ,  2195יאוחר מ 

לרכוש אותו , אבל כדי לאפיינו.  אין כוונה ליצר את הכור בארץ.  שנה  21-05בתהליך ההקמה שצפוי לקחת כ 

 . עילו בהמשך נידרש כוח אדם מקצועי וידע שאינם זמינים כיום בארץבצורה מושכלת ולהפ

 

כגוף . הכוונה היא כי את נושא פיתוח הגרעין למטרות אזרחיות יוביל בארץ משרד התשתיות הלאומיות

 המשרד  רואה באקדמיה בארץ לצד הוועדה לאנרגיה אטומית ושיתופי פעולה בין לאומים , המוביל

 . אמצעי הכרחי לצבירת הידע  הבסיסי וכוח האדם הנדרש

 

המשרד  יהיה מוכן לתמוך  בשנים הקרובות במחקר בסיסי ויישומי בגרעין שקשור , פ התכניות המתגבשות"ע

תרמו , בעיקר  בתחומי חומרים)בניצול האנרגיה הגרעינית ובמקביל גם לנסות לאושש את ההנדסה הגרעינית 

 .בארץ( כוריםהידראוליקה והנדסת 
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.  ל מחוסר תשתית אקדמית בארץ"הכשרת כוח אדם מקצועי בהנדסת גרעין ברמות השונות נעשית בחו, כיום 

 .חברי הוועדה ונציגי  משרד התשתיות רואים מצב זה בעייתי ומחייב תיקון

 

הגרעינית היא תחום הפיזיקה .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-בו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות לאומיות ובין

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .י משרד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופה"גרעינית הממומנים ע

 

כיום קיימת פעילות . בעשורים האחרוניםבארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה , בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהשחברי הוועדה הדגישו . בלבד כיום  5 -ל 01בשנות ה  41-ירד מכ

לתארים כוח אדם  כעשור  ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעודזהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

הקימה ועדה לאומית אשר מטרתה , מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ." תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 

 

שקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי חברי הועדה הציגו את ה

יש עניין ונכונות של סטודנטים לעסוק בתחום .  במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

 יהמינימלי היעד.  התכנית המתגבשת לתיקון המצב חברי הוועדה הציגו .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

המשמעות  .העשור הבא במשךבכל הארץ  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא

במסגרת  .חדשים בעלות ממוצעת של  כמיליון  דולר לשנה בעשור הקרובאנשי סגל  7קליטה של כ ב היא הצורך

מעבדה לאיש סגל חדש  ר ולד העריך כי משרד  התשתיות יהיה מוכן  לממן הקמת"המדען  הראשי ד,  תכנית זו

כמו כן  המשרד יהיה מוכן להשתתף במימון מחקרים בארץ על בסיס הענות לקולות קוראים של .  באקדמיה

 .המשרד בנושאי אנרגיה  ופיזיקה גרעינית

 

ר הועדה סוכם כי המדען הראשי ישלח לוועדה מכתב המדגיש את השקפת המשרד כי פיתוח ידע "לבקשת יו

 .הנדסה גרעינית הוא צורך לאומית ובפיזיקה גרעיני
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יכום פגישת הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית עםס     

הטכנולוגיה והחלל, המדענית הראשית במשרד המדע   

   ביום חמישי, 42 באוגוסט 4192 

 

 :השתתפו

 הטכנולוגיה והחלל, המדעמשרד 

  תהראשי ניתהמדע, נורית ירמיה' פרופ

 מנהל תחום פיזיקה ומתמטיקה שימושית,  פדיל סלאחר "ד

  מנהל תחום הנדסה ומדע יישומי, ר טארק אבו חאמד"ד

 

 :הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

 מכון ויצמן, ר"יו, יצחק צרויה' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דניאל אשרי' פרופ

 האוניברסיטה העברית , ר גיא רון"ד

 המרכז למחקר גרעיני שורק, יתהוועדה לאנרגיה אטומ, ר ישראל מרדור"ד

 

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-לאומיות וביןבו כספים רבים לפעילות שוטפת ולהקמת תשתיות 

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופהי משרד האנרגיה "גרעינית הממומנים ע

כיום קיימת פעילות . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהשחברי הוועדה הדגישו . בלבד כיום 5 -ל 01 -בשנות ה 41 -ירד מכ

לתארים כוח אדם  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעוד כעשור ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל זהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

מטרתה  הקימה ועדה לאומית אשר, מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

    ."תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 
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חברי הועדה הציגו את השקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי 

עסוק בתחום יש עניין ונכונות של סטודנטים ל. במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

התכנית . התכנית המתגבשת לתיקון המצב חברי הוועדה הציגו .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

מענקי קליטה ו טדוקטור-מלגות בתר ,מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי: מתמקדת בשלשה מישורים

בכל  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא המינימלי היעד .לחברי סגל חדשים

חדשים בעלות ממוצעת של אנשי סגל  7 -קליטה של כב המשמעות היא הצורך .ר הבאהעשו במשךהארץ 

 .כמיליון דולר לשנה בעשור הקרוב

ע בימים חברי הוועדה תיארו בפני המדענית הראשית ומנהלי התחומים את הנושאים המודרניים שבהם מתבצ

הוצג הקשר בין מוסדות האקדמיה ובין , כמו כן. אלו מחקר בסיסי פורץ דרך בפיזיקה גרעינית בעולם ובארץ

ומקיים , אשר קולט פיזיקאים גרעיניים המוכשרים במוסדות האקדמיים, המרכז למחקר גרעיני שורק

 ."שרף"בעיקר במאיץ היונים רב העוצמה , מחקרים משותפים עם חוקרי האקדמיה

על הוועדה למצות את , ת או משרד המדע"ירמיה הדגישה שבמקביל לפנייה לגופים ממלכתיים כמו ות' פרופ

. הפעילות לשיקום הפיזיקה הגרעינית במסגרת המחלקות והפקולטות הרלוונטיות במוסדות האקדמיים

, עם זאת. האקדמייםירמיה שמשרד המדע אינו מממן קליטה של אנשי סגל במוסדות ' הבהירה פרופ, בנוסף

דוקטורט -לתלמידים לתארים מתקדמים ולמשתלמי בתר משרד המדע יוכל לסייע  במימון מלגות ייעודיות

להפצת קול קורא למלגות  אלה במסגרת כלל קולות ( בסיוע חברי הוועדה)המשרד יפעל . בפיזיקה גרעינית

 . 2106למלגות לוי אשכול לשנת  2105קוראים של המשרד  בינואר 

שלח לוועדה מכתב המדגיש את השקפת המשרד כי פיתוח ידע בפיזיקה גרעינית הוא ת ירמיה' פרופ, כמו כן

 .צורך לאומי 
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 :השתתפו

 יד הנדיב

 מנהל תחום מצוינות אקדמית, אשר רגן

 

             הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית

               ר"יו, יצחק צרויה' פרופ 

 פיסצקיאלי ' פרופ

 ר גיא רון "ד

 מרכז, ר יוסי סגל"ד

 

הפיזיקה הגרעינית היא תחום .  יצחק צרויה הציג נתונים על מצב הפיזיקה הגרעינית בעולם ובארץ' פרופ

המדינות המובילות את המחקר המדעי בעולם משקיעות . מחקר חזיתי העוסק במגוון רחב של נושאים ושאלות

גרף . לאומיות שישרתו מחקר זה גם בעתיד-קמת תשתיות לאומיות וביןבו כספים רבים לפעילות שוטפת ולה

מראה עליה מונוטונית במשך שלושת , ההשקעה השנתית של משרד האנרגיה האמריקאי בפיזיקה גרעינית

מספר החוקרים הבכירים בפיזיקה . העשורים האחרונים בצורה בולטת מעבר לאינפלציה בתקופה זאת

 .רד האנרגיה האמריקאי מראה גם כן מגמת עליה על פני אותה תקופהי מש"גרעינית הממומנים ע

 

כיום קיימת פעילות . בארץ מספר החוקרים בתחום קטן בהתמדה בעשורים האחרונים, בהבדל מהמצב בעולם

וסך כל אנשי הסגל האקדמי הבכיר העוסקים בגרעין בארץ , בתחום בשלושה מוסדות להשכלה גבוהה בלבד

הפעילות זו   במידה ולא נשנה מגמהחברי הוועדה הדגישו ש. בלבד כיום 5 -ל 01 -ה בשנות 41 -ירד מכ

לתארים כוח אדם  יקה גרעינית בישראל תיעלם בעוד כעשור ולא ניתן יהיה להכשיר בישראל זהמחקרית בפי

 .מתקדמים בתחום זה

אשר מטרתה הקימה ועדה לאומית , מתוך הכרתה במצב זה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 ". תוך המלצות לקידום ולפיתוח התחום בעתיד, בחינת מצב הפיזיקה הגרעינית בארץ"העיקרית 
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חברי הוועדה תיארו בפני אשר רגן את הנושאים המודרניים שבהם מתבצע בימים אלו מחקר בסיסי פורץ דרך 

, ן המרכז למחקר גרעיני שורקהוצג הקשר בין מוסדות האקדמיה ובי, כמו כן. בפיזיקה גרעינית בעולם ובארץ

ומקיים מחקרים משותפים עם חוקרי , אשר קולט פיזיקאים גרעיניים המוכשרים במוסדות האקדמיים

 ".שרף"בעיקר במאיץ היונים רב העוצמה , האקדמיה

 

ואת הצורך הלאומי בה בתחומים , חברי הוועדה תיארו את חשיבותה הרבה של הפיזיקה הגרעינית לחברה

רדיוגרפיה וטומוגרפיה באמצעות קרינה , דימות -בתחום האבחון)רפואה , הפקת אנרגיה: שונים ובכללם

תיעוד במחקר גיאולוגי , תעשייתי של מונים וגלאים פיתוח, (ובתחום הטיפולי באמצעות קרינה מייננת, מייננת

הדרוש לביצוע , הכשרת כח אדם מיומן. פיקוח המדינה על השימוש במקורות אנרגיה גרעינית, ובאומנות

כבר היום ישנו מחסור ניכר באנשי מקצוע . מחקרית-נעשית במסגרת האקדמית, תפקידים ופעולות חשובים אלה

 .עם השנים אם המצב הנוכחי יוותר כמות שהוא מחסור אשר ילך ויעצים, אלה

 

חברי הוועדה הציגו את השקפתם כי כיום הבעיה הבוערת ביותר היא מחסור חמור באנשי סגל אקדמי 

יש עניין ונכונות של סטודנטים לעסוק בתחום . במוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ העוסקים בתחום הגרעין

התכנית . התכנית המתגבשת לתיקון המצב הוועדה הציגו חברי .אולם אין מספיק אנשי סגל להנחותם

ט ומענקי קליטה דוקטור-מלגות בתר ,מלגות לסטודנטים לתואר שני ושלישי: מתמקדת בשלשה מישורים

בכל  01 -להגדיל את מספר אנשי הסגל האקדמי בתחום הגרעין לכ הוא המינימלי היעד .לחברי סגל חדשים

חדשים בעלות ממוצעת של אנשי סגל  7 -קליטה של כב היא הצורךהמשמעות  .העשור הבא במשךהארץ 

 .כמיליון דולר לשנה בעשור הקרוב

 

 . הפנייה ליד הנדיב היא לתמוך בתכנית המתגבשת לשיקום ולפיתוח תחום הפיזיקה הגרעינית בישראל

 

ושיד הנדיב תשקול , אמר שיד הנדיב אכן תומכת במצוינות אקדמית, אשר הבין את חשיבות הנושא, אשר רגן

, יצחק צרויה יישלח מכתב בהתאם' ולבקשת פרופ. בתנאי שהיא לא תישא בעול לבדה, אפשרות תמיכה במלגות

 . אך לא מחייב
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 רפואית האגודה הישראלית לפיזיקה
 

ISRAEL SOCIETY FOR MEDICAL PHYSICS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PhD. Chairman Alezra Dror                                                                            אלעזרא דרור                                    ' דרר "יו
 .Oncology Dept                             המכון האונקולוגי                                                                                                             

 Sheba Medical Center                                                    ש שיבא                                                                  "המרכז הרפואי ע
 Tel-Hashomer 52621                                                                                                                                  12625השומר  -תל
 Tel: 972-3-5302049, Fax:972-3-5352214                                                                              30-1012253: פקס  30-1032335: טל

         dalezra@sheba.health.gov.il                                                                                                                    dalezra@sheba.health.gov.il
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  1101200210 

 לכבוד
 יצחק צרויה' פרופ

 ר הוועדה הלאומית לבחינת נושא הפיסיקה הגרעינית במדינת ישראל"יו
 מכון וייצמן למדע

 רחובות

 ח      

 
י י י  פי חי     י  ח . "י   , ם  פ

י י     י י  י  יי  י  י   , ים ח   
יי ,  י  י  פ חיים ,   י  ים  י פ י     

ם  י )ים  ח , פ"  ח  ם  י  י ח  ם  י י י   
ח פ   .) 

ח י  פ   י "  י ם  י    י  י   
י פ י . ח י פ י  י  י י י     ים"פ ים  ח י , פ   ם 

י פי    י  0י  ים "  י  ח י  פ י   . 

ם ים  יי י   ים  ים  יי י  י  י  פ  י  יי  יים ,  ח  ם 
י י   י   י  ,   י י  \   פ ח ח    

ים  ם  יי. י יי , י ח, י, י, יי: פ  
חיים, י ח, י  פ  יפי  י ח, ח י  י . פ י  ים    יי  

פ י,   פ יפ  י י   י י  פי י , י  
ים  ים  ים  י )     " יי יי "פ   פ 

פ  ם   (."י

י  ם  י "  ים  ח ם  יים)   פ ים  י(   י י ,  
י  י  ח  י"ם     יי י . פ     "י    

". 

ח ס       

ח ים  ח  י    י יח י  י י  פי יי  י  ים  י ים . פ
ים ים  ח  :י  

1.  : 

a.  י יים 0י י י ים  ם   ים  ים   ח

b. -ם ם   יים  ים  י  ים    ח

c. י פ י  י  י   
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d. MRI  NMR פים ים  י י  פ   י 

e.  ים י    פ  Proton therapyיפ

f. ים פ יים  יי  פ  י ם    

g. ים פי ח   פ י  

ים " י י פ ים י י  ם,   יים ח י חי , י   פי
י י, י י י, פ י י ח י. י   י   ם  פי
י פי י פ, י, י  .י

ים י  פ-י יי י : ים 3-  ח  יי, ח  י
פי ח; FDG י יי  פים  ח  יי ס י י ' יח. FDG  י

י  פ ח .  י י  י      חי י
יים חי  .יי

ח  פ  ים פי ים ח י ים י י  ח  .יפ יפ

י  ם  י   י) " פ   י   " י" (י 
פים   י י" י ם י י  .   - "י

1.    HLS 

a. ים י יים י י  י ייםי י י ים   ח

b. י י  ים   .י

c. פים י ים   י   י

ח פ  י  י  י  ים  י   ח  פ   . 

     
יים י ים  י  יי, פ  יי  י  י, פ פ, י  י . פ  פ

י י ח    י   ם, ים. י   י  ם , ם  ח
י ח  ים   . 
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יי, יים י   יי  י     ם , י  
י  י  י   י  , "ח   חיי  יי  חיי  
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י יי    י . פ   י  ם       י
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י  י י"ח  יים  י ים  ח י  י . י  י ח פ פ  
י  יי   י  י י  ם פ  ."י 

י   .3 פ ח    : פ   

a.  יים י ים  י"ח י י  פי חי    . 

b.  ח י  -" " פי י ח  י  ־  ". 

c.   ם יי יים   ח  יי ים  י י " פ י פי  
י  י   )י ח  יי  פי, י  ח    י  
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י   פ ח "פי  י ח  י  י   "  י  פ   

י ח   י , )ח  ח0י  פים  ים (. "  י פ י   
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י                                                                                          י     
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 ה"תשע חשון' ד שלישי יום
 2104 אוקטובר 20                    
 sharon11299: סימוכין                   

 
 

 לכבוד
 יצחק צוריה' פרופ

 ר הוועדה הלאומית לפיזיקה גרעינית"יו
 מכון וייצמן למדע

 רחובות
 
 
 

הטכנולוגיה והחלל מכיר בחשיבות קיום המחקר הבסיסי והיישומי בתחום הפיזיקה , משרד המדע
ולא יעלה , אין ספק כי תחום זה חיוני לקיום מחקר אקדמי ברמה נאותה במדינת ישראל. הגרעינית

 .  על הדעת מצב בו התחום יעלם לחלוטין
 

 בתחום קף המחקר האקדמיאת המגמה המתמשכת של ירידה בהי המשרד רואה בדאגה רבה
התהליך מתבטא בירידה דרסטית במספר אנשי הסגל הפעילים עד . ישראל במדינת הגרעינית הפיזיקה

 . למצב שבו תחום הפיזיקה הגרעינית במדינת ישראל כמעט ונעלם
הטכנולוגיה והחלל  מכיר בצורך הדחוף בשיקום התחום מבחינה , משרד המדע, לאור המצב שנוצר

 . אקדמית
 

המשרד ממליץ על נקיטת פעילות ממוקדת לשיקום התחום בארץ תוך הקצאת משאבים ברמה 
המטרה העיקרית של הפעילות הינה הגדלת הסגל האקדמי . י גופי התקצוב המתאימים"הלאומית ע

בנוסף יש . בתחום הפיזיקה הגרעינית לרמה מינימלית שתבטיח קיום מחקר בסיסי ראוי בתחום
למענקי קליטה למדענים צעירים להקמת , דוקטורנטים-דיות לסטודנטים ולבתרלדאוג למלגות ייעו

 . מעבדות חדשות בתחום הפיזיקה הגרעינית
 

לסטודנטים ( כדוגמת מלגות אשכול)משרד יפעל  להקצות מלגות ייעודיות  2105לקראת  , בשלב זה
לסייע בהגדלת מצבת  ולסטודנטיות מצטיינים בתחום הפיזיקה הגרעינית ברמת הדוקטורט על מנת 

 .החוקרים הצעירים המהווים את עמוד השדרה של הסגל האקדמי העתידי בתחום
 
 
 
 
 
  
 

 ,ב ב ר כ ה         
 
 
 
 

         
  נורית ירמיה' פרופ                                                                         
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 תשע"ה ' כסליוב                                                                                                                                            

 2104בנובמבר  24                                                                                                                                            

 

 

 לכבוד

יצחק צרויה פרופ'  

 מכון ויצמן למדע

 Itzhak.Tserruya@weizmann.ac.ilבאמצעות המייל: 
 

 

. ומשכילה מעניינת שהייתה האקדמיה של גרעינית לפיזיקה הועדה פעילות בנושא הפגישה על רבה תודה

 האוניברסיטאות של משמעותית השקעה דרושי בבעיה כולל שטיפול וברור מאתגר בכללותו הנושא

 . בכלל בארץ הגבוהה ההשכלה ומערכת

 כגון, הנדרשות תמהפעילויו לחלק מוגבלת במידה לסייע תוכל הנדיב ויד ייתכן, בפגישה ציינתיש כפי

 .למהלך כוללת הירתמות תיהיה ואכן במידה, לסטודנטים מלגות

 

 

 

 בהמשך ובהצלחה בברכה                                                                                                                    

 אשר רגן,                                                                                                                    

                                                                                                                 

 מנהל תחום מצוינות אקדמית                                                                                                                    

 יד הנדיב                                                                                                                    
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 הדעו צרח קרריצק 

תקציר דוח הוועדה

מבוא:

הוועדה	לבדיקת	מצב	הארכאולוגיה	בישראל	הוקמה	על	פי	החלטת	מועצת	האקדמיה	
פרופ‘	 עמד	 הוועדה	 בראש	 	.2010 בשנת	 עבודתה	 את	 והחלה	 למדעים	 הלאומית	
מבכירי	 וכן	 באוניברסיטאות	 הגבוה	 הסגל	 אנשי	 מבין	 נבחרו	 וחבריה	 צפריר,	 יורם	
העובדים	ברשות	העתיקות,	ואלה	הם:	ד“ר	גדעון	אבני,	פרופ‘	דוד	אדן–ביוביץ	פרופ‘	
גיטין,	 סיי	 פרופ‘	 בלפר–כהן,	 אנה	 פרופ‘	 ארצי,	 מיכל	 פרופ‘	 ז“ל,	 אייזנשטט	 שמואל	
ד“ר	עוזי	דהרי,	פרופ‘	זאב	וייס,	פרופ‘	סטיב	ויינר,	פרופ‘	עמיחי	מזר,	פרופ‘	מרגלית	
פינקלברג,	פרופ‘	ישראל	פינקלשטיין,	פרופ‘	ב“ז	קדר,	פרופ‘	סטיב	רוזן	ופרופ‘	יואל	רק.	
הבחירה	נעשתה	על	פי	תחומי	העיסוק	של	החברים	בשדה	הארכאולוגיה	ולא	כייצוג	
של	המוסדות	השונים.	הוועדה	הקימה	שלוש	ועדות	משנה:	הוועדה	לענייני	הוראה	
באקדמיה	)בראשה	פרופ‘	עמיחי	מזר(,	הוועדה	לענייני	מחקר	)בראשה	פרופ‘	סטיב	
רוזן(	וועדה	שדנה	ביחסי	חברה	וארכאולוגיה	)בראשה	פרופ‘	יורם	צפריר(.	לוועדות	
המשנה	צורפו	חברים	נוספים	מתחומי	עשייה	שונים	)פרופ‘	אליעזר	אורן,	פרופ‘	אבי	
גופר,	פרופ‘	אביעד	הכהן,	פרופ‘	מייק	טרנר,	פרופ‘	מינה	עברון	ופרופ‘	יוסף	פטריך(.	
בראשונה	ריכז	את	עבודת	הוועדה	ד“ר	רפי	נצר,	וברוב	הזמן	ד“ר	יצחק	שי.	הרשימה	
המלאה	של	החברים	ושל	השותפים	לדיונים	והשתייכותם	המוסדית	מפורטת	להלן	

בעמ‘	32-30.

הקשורים	 מוסדות	 ראשי	 ובהם	 העניין,	 לפי	 ומומחים	 אישים	 עם	 נפגשה	 הוועדה	
העתיקות(,	 רשות	 )מנהל	 ז“ל	 דורפמן	 שוקה	 מר	 הארכאולוגית:	 בעשייה	 ישירות	
נושאי	תפקידים	במוסדות	אלה	 והגנים(,	 )מנהל	רשות	הטבע	 גולדשטיין	 מר	שאול	
וכן	פעילים	בתחומים	הקשורים	בעבודת	הוועדה.	כמו	כן	קיימה	הוועדה	מפגש	עם	

חוקרים	צעירים	וכינוס	בן	יומיים	שהיה	פתוח	לציבור	הרחב.

בראשית	הדוח	שולבה	סקירה	קצרה	של	התפתחות	הארכאולוגיה	והתפתחות	נושאי	
המחקר.	כמו	כן	נסקרה	בקצרה	התפתחות	העבודה	הארכאולוגית	בארץ,	מראשיתה	
שבבסיס	 המחקר	 ושאלות	 המרכזיים	 והמחקר	 ההוראה	 מוסדות	 ונזכרו	 היום,	 ועד	
העבודה	הארכאולוגית	כיום.	הוועדה	השתדלה	להציג,	בפעם	הראשונה,	תמונה	רחבת	
היקף	ומלאה	ככל	האפשר	של	הפעילות	הארכאולוגית,	של	ההוראה	האקדמית	ושל	
מקום	הארכאולוגיה	והאתרים	ההיסטוריים	בחיים	הציבוריים	בישראל.	היא	העירה	
על	מגמות	התפתחות,	חיוביות	או	שליליות	בעיניה,	הן	בתחומי	ההוראה	והמחקר	הן	

בתחומים	העוסקים	ביחסי	החברה	והארכאולוגיה.
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תקציר הפרק הראשון: עניינים אקדמיים

באותה	עת	שהוקמה	הוועדה	מטעם	האקדמיה	מינתה	המועצה	להשכלה	גבוהה	ועדה	
בין–לאומית	משלה	)להלן:	ועדת	המל“ג(	לצורך	בדיקת	מצב	הארכאולוגיה	באקדמיה	
בביקורים	 היתר	 בין	 שהתבטא	 ביותר	 גדול	 מאמץ	 השקיעה	 זו	 ועדה	 הישראלית.	
והמכונים	 החוגים	 ידי	 על	 לה	 והוגשו	 שחוברו	 מסמכים	 ובקריאת	 באוניברסיטאות	
לארכאולוגיה	באוניברסיטאות	בישראל.	הוועדה	אף	השוותה	את	מצב	ההוראה	בארץ	
מרגלית	 ופרופ‘	 מזר	 עמיחי	 פרופ‘	 היו	 חבריה	 בין	 בחו“ל.	 מקבילים	 לזה	שבמוסדות	
באדיבותה	 הסכימה	 המל“ג	 האקדמיה.	 שהקימה	 הוועדה	 חברי	 גם	 שהיו	 פינקלברג,	
להעמיד	לרשותנו	את	החומר	שאספה	הוועדה	מטעמה	ואת	הדוח	שהגישה	בסוף	שנת	
הוועדה	שמטעם	האקדמיה.	הרבה	 לדיוני	 ומוצק	 היווה	בסיס	רחב	 זה	 2012.	חומר	
מן	המסקנות	המובאות	להלן	מתבססות	על	הדיונים	והסיכומים	של	הוועדה	מטעם	
המל“ג.	יצוין	כי	שלא	כמו	ועדת	המל“ג,	הוועדה	מטעם	האקדמיה	לא	נכנסה	לנושאים	

הקשורים	באיכות	ההוראה	והלימודים	בכלל.

במוסדות	 הארכאולוגית	 הפעילות	 כי	 המל“ג	 ועדת	 להערכת	 שותפה	 הוועדה	 	.1
האקדמיים	בארץ	תואמת	את	הסטנדרטים	הבין–לאומיים	בהוראה	ובמחקר.	ככלל,	
רמתם	של	אנשי	הסגל	באוניברסיטאות	היא	גבוהה,	ומבחר	נושאי	המחקר	המוצגים	
בפני	הסטודנטים	מגוון	ומרשים.	רמת	העניין	וההתלהבות	של	הסטודנטים	ברמות	
השונות	גבוהה.	תלמידים	לתארים	מתקדמים	שותפים	במפעלי	המחקר	ועומדת	

בפניהם	האפשרות	להפוך	לחוקרים	עצמאיים	ובעלי	הכשרה	מתאימה.

ובחו“ל	 בארץ	 שונות	 מקרנות	 מחקר	 מענקי	 להשגת	 הסגל	 אנשי	 של	 המאמצים	 	.2
במפעלים	 )במיוחד	 ומעיק	 קשה	 הוא	 התקצוב	 נושא	 עדיין	 אך	 מרשימים,	 הם	

המתמשכים	לאורך	זמן(.

הארכאולוגיה,	המשויכת	לתחומים	הקלאסיים	של	תולדות	התרבות	ומדעי	הרוח,	 	.3
היא	גם	חלק	מקבוצת	“המדעים	ההיסטוריים“	דוגמת	גאולוגיה,	פלֵאואונטולוגיה,	
למדעי	 הרוח,	 למדעי	 המשותף	 תחום	 היא	 כיום	 הארכאולוגיה	 ועוד.	 אבולוציה	
לארכאולוגיה	 החוגים	 משתייכים	 מסורת	 דרך	 המדויקים.	 ולמדעים	 הטבע	
לא	 אבל	 הטבע.	 מדעי	 של	 מזה	 קטן	 ככלל	 שתקצובן	 הרוח,	 למדעי	 לפקולטות	
החוגים	 של	 המיוחדים	 בצרכים	 והאוניברסיטאות	 הפקולטות	 מכירות	 תמיד	
הולמים	 משאבים	 להקצות	 החובה	 מוטלת	 האוניברסיטאות	 על	 לארכאולוגיה.	
הקריטריונים	 שינוי	 מעבדות.	 והפעלת	 לימודיות	 חפירות	 סיורים,	 קיום	 לצורך	
והתייחסות	לצרכים	המיוחדים	של	החוגים	לארכאולוגיה	הם	תנאי	להתפתחות	

מחקר	אינטרדיסציפלינרי	ראוי	לשמו.

בעודם	 הראוי,	 מן	 כבד	 צעירים	 סגל	 אנשי	 על	 המוטל	 והמחקר	 ההוראה	 עומס	 	.4
חייבים	לקדם	את	מחקריהם	ולהשיג	בשבילם	מימון.

יש	לחשב	את	הדרכת	הסיורים	ואת	החפירות	הלימודיות	כחלק	מחובת	ההוראה	 	.5
של	אנשי	הסגל.
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שיתוף	הפעולה	עם	המדעים	המדויקים	)לעיל	סעיף	3(	מחייב	את	האוניברסיטאות	 	.6
להתייחס	לארכאולוגיה	כאל	חוג	המקורב	למדעי	הטבע	יותר	ממה	שהיה	מקובל	

עד	כה.

ההפרדה	בין	לימודי	התואר	הראשון	ללימודי	התואר	השני	אינה	ברורה.	התקבלה	 	.7
הדעה	כי	יש	לייחד	את	לימודי	התואר	השני	לתחומים	ספציפיים	של	המקצוע,	
ואילו	בשלב	התואר	הראשון	יש	להרחיב	את	בסיס	הידע	הכללי	בדרך	של	מבואות	
נוספים	מתחום	מדעי	החברה	והאנתרופולוגיה	החברתית.	ראוי	לחזק	את	לימודי	
התלמידים	 את	 להכשיר	 שייעודם	 מקצועי,	 אופי	 בעלי	 בקורסים	 השני	 התואר	
לעבודת	מחקר.	בשלב	לימודים	זה	יש	לחזק	את	לימודי	הלשונות	העתיקות	ואת	
שימושי	המדע	בארכאולוגיה.	קורסים	מקצועיים	)מעל	לרמת	המבואות(	העוסקים	
בטיפולוגיה	של	כלי	חרס	וכלי	צור,	הניתנים	כיום	במסגרת	התואר	הראשון,	ראוי	
שיעברו	לשלב	התואר	השני.	בשלב	לימודי	התואר	השני	יש	להגביר	את	לימודי	

המדעים	ושימושם	בארכאולוגיה.

ובכישורי	 הביקורתית	 החשיבה	 בתחומי	 רבים	 סטודנטים	 אצל	 חולשה	 ניכרת	 	.8
הכתיבה	והניסוח.	ראוי	לחזק	תחומים	אלה.

בחינות	 לקיים	 ההמלצה	 לוועדה	 נראית	 	)7 )סעיף	 למעלה	 שנזכר	 מה	 על	 נוסף	 	.9
מקיפות	בסוף	לימודי	התואר	השני	)כיום	מקובלות	בחינות	אלו	רק	באוניברסיטה	

העברית	בירושלים(.

הפרהיסטוריות,	 )התקופות	 השונות	 התקופות	 לימודי	 בין	 המסורתית	 10.	ההפרדה	
המאוחרות(	 התקופות	 פחותה	 ובמידה	 הקלאסיות	 התקופות	 המקרא,	 תקופות	
התרבותית.	 ההמשכיות	 את	 ולהדגיש	 התקופות	 בין	 לשלב	 ראוי	 מדי.	 חדה	 היא	
יש	מגמה	של	התרכזות	בארכאולוגיה	הארץ–ישראלית	)אולי	להוציא	התקופות	
של	 תחושה	 יש	 בעולם	 אחרים	 במקומות	 למקובל	 ובהשוואה	 הפרהיסטוריות(,	
מנקודת	 ולהרחיב	את	ההוראה	 לחזק	את	הבסיס	התאורטי	 ראוי	 וניתוק.	 בידוד	

מבט	של	גישה	משווה.

המאוחרות	 התקופות	 של	 הארכאולוגיה	 בהוראת	 חולשה	 על	 מצביעה	 11.	הוועדה	
)התקופה	המוסלמית	הקדומה,	התקופה	הצלבנית	והתקופה	המוסלמית	המאוחרת(	

וממליצה	על	הרחבת	ההוראה	והמחקר	בתחומים	אלה.

12.	בגלל	מדיניות	המינויים	בעבר	קיימת	תופעה	של	פרישת	מורים	בכירים	לגמלאות	
בזה	אחר	זה	בפרק	זמן	קצר.	תופעה	זו	עלולה	לגרום	לחולשה	בהוראה	ובמחקר	
במדורי	לימוד	שונים.	יש	לתת	את	הדעת	לתופעה	זו	בעת	קליטתם	של	מורים	

חדשים	למדורי	הלימוד.

יש	לחזק	את	לימודי	השפות	בלימודי	התואר	השני	והשלישי.	הנורמה	בעולם	היא	 	.13
ידיעת	שתי	שפות	אירופיות	ברמת	תלמידי	המחקר.	לימוד	יוונית	או	לטינית	הוא	
המקרא	 תקופות	 לתלמידי	 קלאסית.	 בארכאולוגיה	 לתלמידים	מתקדמים	 הכרחי	
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מומלצים	לימודי	מצרית	או	אכדית	)וכן	חיתית	או	אוגריתית(,	לפי	העניין.	הלשון	
הערבית	חיונית	לתלמידי	הארכאולוגיה	המוסלמית,	והלטינית	והצרפתית	של	ימי	
דורש	השקעה	של	שעות	 לימוד	שפות	אלו	 הביניים	בלימוד	התקופה	הצלבנית.	
בלימודים	 באוניברסיטאות.	 המותרת	 השעות	 הקצבת	 חשבון	 על	 רבות	 לימוד	
בידו	האפשרות	 אין	 אך	 לימודי	השפה	 על	 יכול	המדריך	להמליץ	 לתואר	שלישי	
לחייב	זאת.	הפתרון	יימצא	רק	כאשר	יכירו	המוסדות	בבעיה	ויאפשרו	את	לימודי	

הלשונות	העתיקות	מבלי	לחייב	את	התלמידים	בתשלום	נוסף.

מרחיבים	 בקורסים	 ללמוד	 המתקדמים	 בשלבים	 התלמידים	 את	 לעודד	 14.	ראוי	
)דוגמת	מדע	הדתות,	היסטוריה,	תולדות	האמנות,	גאוגרפיה	וכן	קורסים	במדעי	
התלמיד	 אפשרות	 כן	 ועל	 נוסף,	 תשלום	 מחייבים	 אלה	 הטבע(.	 ומדעי	 החברה	

ללמוד	בקורסים	אלה	היא	מוגבלת.	יש	לשנות	מדיניות	תשלום	זו.

15.	הוועדה	רואה	צעד	חיוני	בחיוב	התלמידים	לתואר	ראשון	בקורס	בסיסי	בשימוש	
במדעים	מדויקים	ובחשיפתם	לשיטות	ולגישות	השונות	בתחומים	אלה.	קורסים	
מתחומים	אלה	ניתנים	זה	שנים	באוניברסיטאות,	אך	יש	לחזק	מגמה	זו,	במיוחד	
אין	 הדברים	 מטבע	 אך	 מחקר,	 מעבדות	 יש	 ושלישי.	 שני	 לתואר	 בלימודים	
אוניברסיטה	אחת	יכולה	לקיים	מעבדות	ומרכזי	מחקר	בכל	אחד	מן	המקצועות	
המל“ג,	 בתמיכת	 יתארגנו,	 שהאוניברסיטאות	 שראוי	 סברה	 הוועדה	 האמורים.	
בלימודים	 אלה	 תחומים	 של	 מרוכזים(	 ימים	 של	 )במסגרת	 משותפת	 להוראה	
המתקדמים.	מוצע	לשתף	בתכנית	זו	את	מרכז	קימל	לארכאולוגיה	ומדעים	שבמכון	
ויצמן	למדע,	שכבר	היום	מקיים	שיתופי	פעולה	עם	אוניברסיטאות	שונות.	חברים	
העלו	את	החשש	כי	הצעה	זו	של	קיום	תכנית	בין–אוניברסיטאית	אינה	ישימה.

16.	הוועדה	קראה	את	חוות	הדעת	של	ועדת	המל“ג	בדבר	מספר	התלמידים	ללימודי	
התואר	השני	והשלישי,	הגדול	בהרבה	ממספר	מקומות	העבודה	הקיימים	בארץ	
בתחום	הארכאולוגיה.	עם	זאת	הובהר	כי	אין	להתערב	בבחירת	מקצוע	הלימוד	
של	הסטודנטים	)הדבר	אף	מנוגד	לחופש	האקדמי(.	מאחר	שסכומי	המלגות	בארץ	
מלגות	 בעזרת	 במיוחד	 המצטיינים	 התלמידים	 את	 לעודד	 מוצע	 יחסית,	 קטנים	

נדיבות,	על	חשבון	חלוקת	מלגות	לכל	מי	שנרשם	לתואר	השלישי.

בין– פעולה	 שיתופי	 לקיים	 מוצע	 הסגל	 חברי	 של	 יחסית	 הקטן	 המספר	 17.	בשל	
מוסדיים	בעיקר	בלימודי	התואר	השני.

נושא	שנדון	בוועדה,	אך	לא	הושגה	בעניינו	תמימות	דעים	בקרב	חבריה,	הוא	השפה	 	.18
שבה	ראוי	לכתוב	את	עבודות	הדוקטור.	בעבר	הייתה	מוסכמה	שהאוניברסיטאות	
בארץ	חייבות	לעודד	את	הכתיבה	בעברית,	והרשות	לכתוב	עבודה	באנגלית	)או	
בלשונות	אחרות(	ניתנה	רק	במקרים	מיוחדים	)בעיקר	לתלמידים	שאינם	דוברי	
עברית	ילידים,	אם	התקשו	בכתיבה	בעברית(.	כיום	מקובל	לאפשר	ואפילו	לעודד	
המרכזית	 המחקר	 שפת	 שזו	 מאחר	 באנגלית,	 ובעיקר	 אחרות	 בלשונות	 כתיבה	
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בעולם.	נטען	כי	הכתיבה	באנגלית	תקל	את	הפרסום	המדעי	בכינוסים	מקצועיים	
והתרבות	 היצירה	 בעידוד	 הפגיעה	 נשקלה	 מנגד	 מהיר.	 מדעי	 פרסום	 ותאפשר	

העברית.

19.	לדעת	הוועדה	יש	לאפשר	לתלמידי	התואר	השלישי	להתנסות	בהוראה	)במיוחד	
כשמדובר	במורים	לעתיד	במוסדות	האקדמיים(.	עם	זאת	קיימת	מודעות	לסכנה	
ארגוני	 זול.	 הוראה	 כוח	 כאל	 אלה	 צעירים	 למורים	 יתייחסו	 שהאוניברסיטאות	
ואינם	מסכימים	לחשב	כספי	 המורים	הזוטרים	מצדם	תובעים	המשך	ההעסקה	
את	 מאוד	 מצמצמות	 הצדק,	 מן	 בהן	 שיש	 אלו,	 תביעות	 עבודה.	 כשכר	 מלגות	
האפשרות	להעסיק	תלמידים	מתקדמים	בהוראה	)תופעה	זו	היא	כללית	ותקפה	

בכל	המקצועות	והחוגים(.

20.	הוועדה	דנה	בקשר	שבין	הכשרת	הסטודנטים	לארכאולוגיה	באוניברסיטאות	לבין	
הצרכים	של	רשות	העתיקות,	שהיא	המעסיק	העיקרי	של	ארכאולוגים	בישראל.	
האוניברסיטאות	אינן	מקיימות	מדיניות	אחידה	באשר	לזכאות	ל“תעודת	חופר“	
שרשות	העתיקות	דורשת,	הן	מבחינת	דרגת	הלימוד	)תואר	ראשון	או	שני(	הן	

מבחינת	הניסיון	בחפירה.	ראוי	לקיים	דיון	מחודש	בנושא.

21.	תחום	השימור	)הן	שימור	אתרים	והכנתם	לתיירות	הן	שימור	ממצאים	במעבדות(	
אינו	מטופח	במידה	הראויה	ברוב	החוגים	לארכאולוגיה,	ויש	לחזקו.	בחיפה	קיימת	

מגמת	שימור	בתכנית	הלימודים.

המינויים	 מיעוט	 בגלל	 ומהירה.	 נאותה	 שפרשו	 המורים	 החלפת	 דרך	 תמיד	 22.	לא	
והצורך	לקיים	בראש	ובראשונה	את	תכנית	הלימודים	הרגילה,	קשה	ביותר	לשלב	
המדע	 בתחום	 חדשות	 ולגישות	 למגמות	 הפתוחים	 מורים	 גם	 המינויים	 בצפי	

והתאוריה.	יש	לתת	את	הדעת	למצב	זה.

בוגרי	אותו	המוסד	 ניתנים	לתלמידים	 מינויים	של	מורים	חדשים	 רבות	 23.	פעמים	
כמעין	“גידול	פנימי“.	בארצות	אחרות	מקובל	המעבר	מאוניברסיטה	לאוניברסיטה	
בשלב	הלימודים	המתקדמים,	וכך	נחשפים	הסטודנטים	לגישות	ולשיטות	שונות.	

הזמנת	מרצים	אורחים	לסמינרים	ולשיעורים	מקלה	במידה	מסוימת	מצוקה	זו.

פי	הפרסום	של	הוועדה	מטעם	המל“ג	בסקירת	המצב	של	שנת	2012,	היה	 24.	על	
האחרות	 באוניברסיטאות	 המורים.	 בסגל	 מגדרי	 שוויון	 העברית	 באוניברסיטה	

הייתה	עדיפות	מובהקת	לגברים	על	פני	נשים.	ראוי	לשנות	מציאות	זו.

25.	קיימת	תופעה	של	נשירת	תלמידים	מלימודי	התואר	הראשון.	לדעת	הוועדה	מטעם	
האוניברסיטאות,	 שקבעו	 נמוך	 קבלה	 סף	 היא	 לנשירה	 שהסיבה	 ייתכן	 המל“ג,	
ולכן	יש	תלמידים	המתקשים	לעמוד	בדרישות	החוג	וברמת	הלימודים	הגבוהה,	
ונושרים.	על	כן	ייתכן	שהעלאת	רמת	הקבלה	תצמצם	את	תופעת	הנשירה	בלימודי	

התואר	הראשון.

26.	הוועדה	שמעה	בחיוב	את	דעת	ועדת	המל“ג	על	הצורך	להוסיף	יועץ	לסטודנטים	
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לכל	דרג	לימודים.	כמו	כן	הביעה	ועדת	המל“ג	את	החיוב	שבהקמת	ארגוני	בוגרים	
ועל	קיום	קשר	עם	בוגרי	החוגים.

)כיתות,	 באוניברסיטאות	 להוראה	 התשתית	 כי	 המל“ג	 ועדת	 של	 הדעה	 27.	צוינה	
)שעניינים	 האקדמיה	 מטעם	 הוועדה	 אחידה.	 אינה	 ספריות(	 ובעיקר	 מעבדות	
הקשורים	באיכות	ההוראה	לא	נכללו	בסמכויותיה(	נמנעה	מלדון	בעניין	זה,	אבל	

חברים	בה	הביעו	משאלה	לשפר	את	שירות	ההשאלה	הבין–ספרייתי.

ועבודות	 השני	 בתואר	 גמר	 עבודות	 על	 נתונים	 מאגר	 בהקמת	 תומכת	 28.	הוועדה	
דוקטור	שהן	בתהליך	של	כתיבה	במוסדות	בישראל,	ואולי	גם	רשימה	של	עבודות	

דוקטור	שהן	בתהליך	של	כתיבה	באוניברסיטאות	בחו“ל.

לסיכום:

מצב	ההוראה	והמחקר	בתחום	הארכאולוגיה	באוניברסיטאות	ישראל	הוא	בדרך	כלל	
מתקדם,	ויש	מקום	לסיפוק	ולהערכה	חיובית.	עד	כמה	שניתן	להשוות	מצבנו	בתחום	
זה	למקובל	בחו“ל,	אפשר	לומר	שהוא	אינו	נופל	ממנו.	עם	זאת	יש	נושאים	מרובים	
של	 נוסף	 מאמץ	 דורשים	 למעלה	 שנמנו	 אלה	 נושאים	 ולשיפור.	 לתיקון	 הראויים	

החוגים	לארכאולוגיה,	של	האוניברסיטאות	ושל	מדינת	ישראל	בכלל.
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תקציר הפרק השני: מצב המחקר הארכאולוגי

תחום	המחקר	קשור	במידה	רבה	גם	בפעילות	האקדמית	שנסקרה	למעלה,	אבל	יש	לו	
ייחוד	משלו.	בתחום	זה	פעילה	במיוחד	רשות	העתיקות	)עד	להקמתה	בשנת	1989	
-	אגף	העתיקות	במשרד	החינוך	והתרבות(,	שהיא	המעסיק	הגדול	בתחום	והמבצע	

הגדול	בו.

הדיונים	בוועדה,	בוועדת	המשנה,	במפגש	עם	חוקרים	צעירים	ובמפגש	הציבורי	עסקו	
-	לצד	התחומים	הוותיקים	של	מדע	הארכאולוגיה	-	בשני	תחומים	עיקריים:	האחד	
הוא	ניצול	טכנולוגיות	חדשות	בארכאולוגיה	מתחום	המדעים	המדויקים,	מדעי	הטבע	
ואף	מדעי	החברה,	והשני	הוא	הכמות,	האופי	והאיכות	של	מחקרים	ארכאולוגיים	ומצב	
הפרסומים	המדעיים.	הדיון	עסק	גם	באפשרות	הפרסום	בטכנולוגיות	אלקטרוניות.

על	פי	החוק,	עתיקה	היא	אתר	או	חפץ	שזמנם	עד	1700	לספירה.	בפועל,	אם	מתגלים	
זהה	 בהם	 הטיפול	 	- המדינה	 הקמת	 לפני	 עד	 	- יותר	 מאוחרים	 וממצאים	 שכבות	

לטיפול	בממצאים	העתיקים.

א. הארכאולוגיה, מדעי הרוח, מדעי הטבע והמדעים המדויקים

הארכאולוגיה	עוסקת	בתחומים	השונים	של	חקר	העבר	והיא	שייכת	לקבוצת	“המדעים	
ההיסטוריים“.	לעומת	השנים	הראשונות	שבהן	הארכאולוגיה	נחשבה	בעיקר	כלי	עזר	
של	ההיסטוריה	או	כלי	הבא	לאייר	את	כתבי	הקודש	והטקסטים	הקלאסיים,	כיום	
משמשת	הארכאולוגיה	כלי	מרכזי	לשחזור	התרבות	האנושית.	היא	חושפת	תרבויות	
שקדמו	לעידן	הכתב,	עוסקת	בהתפתחות	האדם	ובנופי	חייו	ומקדישה	עצמה	לתחומים	
בתקופות	 האנשים	 של	 הפיזית	 חזותם	 דוגמת	 הכתובים,	 מן	 גישה	 אליהם	 שאין	
הקדומות,	כלכלתם,	תרבותם	ואורחות	חייהם.	הארכאולוגים	נזקקים	לשימוש	בכלים	
מתחום	מדעי	הרוח	והחברה,	ומנגד	עבודתם	תורמת	לפיתוחם	של	תחומים	אלה.	להלן	

כמה	מנושאים	אלה:

פלֵאוגראפיה:	חקר	הכתובות	העתיקות	שהתגלו	בארץ	החל	מן	האלף	השני	לפני	 	.1
הספירה	הוא	חלק	חשוב	במחקר	הארכאולוגי.	בארץ	התגלו	כתובות	רבות	בעברית,	
הממצאים	 מן	 הן	 הכתובות	 ועוד.	 לטינית	 יוונית,	 ערבית,	 שומרונית,	 ארמית,	
מעיסוקיהם	 כלל	 בדרך	 חורג	 מחקרן	 אך	 בחפירות,	 המתגלים	 ביותר	 החשובים	
של	החופרים	עצמם	והוא	נתון	בידי	אפיגרפים	ופילולוגים	המצויים	בנושא.	חקר	
ולמסקנות	 הלשונות	 להתפתחות	 הכתב,	 תולדות	 לחקר	 הרבה	 תרם	 הכתובות	
פילולוגיות	והיסטוריות.	מקום	מיוחד	נודע	לממצאים	על	גבי	קלף,	דוגמת	מגילות	
דוגמת	הפפירוסים	 ולפפירוסים	המאפשרים	מבט	אל	חיי	היום–יום,	 ים	המלח,	
ממדבר	יהודה	והפפירוסים	מניצנה	ומפטרה,	המאירים	את	חיי	היום–יום	בתקופה	

הביזנטית.
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בחקר	 מיוחד	 ערך	 בניינים	 של	 המשווה	 למחקר	 הקדומה:	 האדריכלות	 חקר	 	.2
)בתי	 השונים	 המבנים	 סוגי	 ובלימוד	 ההיסטוריה	 לאורך	 העירונית	 ההתפתחות	
מגורים,	מקדשים,	ביצורים	ועוד(	בתקופות	השונות.	מחקר	השוואתי	בין	הממצא	
כאן	לממצא	בארצות	שכנות	במזרח	העתיק,	בעולם	הקלאסי	ובימי	הביניים	מסייע	

ללימוד	ההתפתחות	של	הארכיטקטורה	הקדומה	בארץ.

חקר	האמנות	הקדומה:	חוקרים	ישראלים	תרמו	הרבה	להבנת	האמנות	הפרהיסטורית	 	.3
ולניתוח	יצירות	אמנות	מן	התקופה	הכנענית	ותקופת	הברזל.	בתקופות	המאוחרות	
יותר	בולט	חקר	ציורי	הקיר	מימי	הורדוס	וכן	חקר	העיטור	האדריכלי	והפסיפסים	
לאורך	התקופה	ההלניסטית,	הרומית,	הביזנטית	והאסלאמית	הקדומה.	מחקרים	
רבים	עוסקים	באמנות	היהודית	ובקשריה	למקורות	הכתובים,	באמנות	הנוצרית	

בתקופה	הביזנטית	ובאמנות	המוסלמית.

נומיסמטיקה:	חקר	המטבעות	הקדומים	הוא	נושא	מחקר	בזכות	עצמו,	שיש	בו	 	.4
תרומה	הן	לקביעת	הכרונולוגיה	של	האתרים	והשכבות	שבהם	התגלו	המטבעות	
הן	לבחינת	צדדים	פוליטיים,	כלכליים	ואמנותיים	הבאים	לידי	ביטוי	במטבעות.	

חוקרים	ישראלים	תרמו	רבות	למחקר	זה.

ישראל	נמצאת	במקום	מתקדם	יחסית	בתחום	השילוב	בין	הארכאולוגיה	למדעים	 	.5
המדויקים	)דוגמת	ארכאומטרייה	ומיקרוארכאולוגיה(	ומדעי	החיים	)פלֵאובוטניקה,	
ארכאוזואולוגיה	ועוד(.	חלק	נכבד	בהתקדמות	זו	יש	לשיתוף	הפעולה	בין	מרכז	
קימל	לארכיאולוגיה	במכון	ויצמן,	שהוא	מן	המובילים	בעולם	בתחום,	לבין	חלק	

מן	האוניברסיטאות.

תחומי	השילוב	של	המדעים	המדויקים	בארכאולוגיה	הם	מגוונים	ביותר.	פניות	 	
של	ארכאולוגים	לצורך	זיהוי	ובירור	שרידי	אדם,	צומח	וחי	נעשות	כבר	עשרות	
שנים.	נפוץ	מאוד	הוא	משלוח	חומרים	אורגניים	לצורך	מדידת	תאריכים	בבדיקת	
פחמן	14.	הבדיקות	נעשות	תמורת	תשלום	או	במסגרת	שיתוף	פעולה	מדעי.	כבר	
לפני	שנים	אחדות	גדל	חלקם	של	המדעים	המדויקים	במחקר	הארכאולוגי,	והיום	
ולימוד	 	DNA נפרד	מכל	חפירה	ארכאולוגית.	מעקב	אחרי	שרידי	 הם	חלק	לא	
הטכנולוגיות	העתיקות	הפכו	לחלק	לא	נפרד	מן	הפרסום	המדעי.	אוניברסיטאות	
שונות	מחזיקות	מעבדות	ומומחים	בתחומים	שונים,	ויש	שיתוף	פעולה	מחקרי	בין	
המוסדות.	המוסד	המוביל	הוא	כאמור	מרכז	קימל	לארכיאולוגיה	שבמכון	ויצמן.

אבל	לצד	ההישגים	המרובים	יש	גם	נקודות	תורפה.	השימור	המדעי	של	האתרים	 	
רחוק	מלהשביע	רצון.	שימוש	באמצעי	חישה	מרחוק	)מעקב	אחרי	קירות	או	חללים	
בדיקות	 מספקת.	 במידה	 בארץ	 מפותח	 אינו	 עדיין	 חפירה(	 ללא	 בתת–הקרקע	
ורב	 ביותר	 הבולט	 בחו“ל.החסר	 בעיקר	 הן	 אף	 מבוצעות	 	14 פחמן	 בשיטת	 גיל	
הסכנות	הוא	העדרו	של	מחקר	אנתרופולוגי–פיזי.	החוק	הקובע	כי	עצמות	אדם	
אינן	בבחינת	עתיקות	ויש	להעבירן	מיד	למשרד	הדתות	לצורך	קבורה	מונע	מחקר	
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של	ממש	בתחום	זה.	התנגדות,	לא	אחת	תוך	גילוי	אלימות,	מצד	חוגים	חרדיים	
מונעת	בדיקת	קברים	עתיקים	ופוגעת	פגיעה	חמורה	בתחום	מרכזי	של	המחקר.	
זה	למחקר	בישראל.	 חברי	הוועדה	תמימי	דעים	בדבר	הנזק	הגדול	שגורם	מצב	
הוועדה	קוראת	לשינוי	המדיניות	הכובלת	את	המחקר	האנתרופולוגי–הפיזי.	עד	

אז	יש	לחפש	הסדר	שיעודד	את	שילוב	המחקר	גם	במצב	הקיים.

ניכר	הצורך	בהגדלת	מימון	המחקר	הארכאולוגי,	וקרן	יד	הנדיב	עושה	רבות	בתחום	 	.6
זה,	אבל	עדיין	חומר	רב	נותר	ללא	עיבוד	ראוי.	יש	להגדיל	את	מספר	החוקרים	

והעובדים,	לצייד	את	המעבדות	ולחזק	את	הצוות	המקצועי.

השימוש	והתלות	במדעים	המדויקים	מותנים	בין	היתר	גם	באופי	האתרים.	במחקר	 	.7
מכרעת.	 היא	 במדעים	 התלות	 קדומים	 היסטוריים	 או	 פרהיסטוריים	 באתרים	
ובאתרים	 יחסית	 המאוחרות	 התקופות	 מן	 היקף	 רחבות	 בחפירות	 זאת	 לעומת	
או	 כתובת	מתוארכת	 יותר.	 היא	קטנה	 רב,	התלות	 היסטורי	 מידע	 עליהם	 שיש	
מטמון	מטבעות	שהתגלה	במבנה	מייתרים	את	הצורך	בבדיקות	פיזיקליות	לצורך	
לבדיקות	 עליונה	 חשיבות	 יש	 מאוחרים	 באתרים	 גם	 זאת	 עם	 המבנה.	 תיארוך	
אנתרופולוגיות,	זואולוגיות,	בוטניות	ועוד	כדי	לשחזר	את	נופי	הארץ	הקדומים,	
רעידות	 ואף	 והמסחר	 היבוא	 הטכנולוגית,	 היכולת	 המזון,	 הרכב	 החיים,	 משך	

האדמה	והמגפות.

הוועדה	התרשמה	מן	הצורך	לשלב	את	המדעים	המדויקים	במחקר	הארכאולוגי.	עם	 	.8
זאת	יש	לזכור	כי	חפירות	מרובות	)בעיקר	חפירות	הצלה(	הן	מצומצמות	בהיקפן	

ומוגבלות	בזמן,	ולא	תמיד	אפשר	וראוי	לקיים	בהן	בדיקות	נרחבות	ויקרות.

ראוי	לעודד	סריקה	של	אתרים	רחבי	ידיים	באמצעים	גאופיסיים	של	חישה	מרחוק.	 	.9
בדיקה	זו,	הנערכת	לפני	החפירה,	הוכיחה	עצמה	במיוחד	באזורים	חוליים	ופחות	

מסולעים	והנחתה	את	החוקרים	בבחירת	שטחי	החפירה.

בדיקות	 של	 בנושאים	 הארכאולוגים	 של	 לפניות	 מרכז	 או	 במוסד	 החסר	 ניכר	 	.10
מדעיות.	יש	בארץ	ובחו“ל	מעבדות	המספקות	שירותים	תמורת	תשלום,	אך	אין	

מקום	מרכזי	שאליו	יכולים	החופרים	לפנות.	מרכזים	ממין	זה	קיימים	בחו“ל.

ב. איכות החפירות והפרסומים הארכאולוגיים

היקף	העבודה	הארכאולוגית	בארץ	ככלל	הוא	רחב	ומרשים.	חפירות	רבות	)כ– 	.1
80%(	הן	חפירות	הצלה	קטנות	היקף	)הקשורות	בתכניות	בנייה	ושחרור	שטחים(,	
עורכים	 הגדולות	 רבות.	את	החפירות	 ונמשכות	שנים	 היקף	 רחבות	 הן	 ואחרות	

בדרך	כלל	מוסדות	אקדמיים	בארץ	ובחו“ל.

אף	על	פי	שאין	בנמצא	מדד	אובייקטיבי,	ההתרשמות	היא	שכדרך	כלל,	מבחינה	 	.2
מקצועית,	הרמה	בארץ	גבוהה.
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הוא	 נתוני	רשות	העתיקות,	מספר	החפירות	הממוצע	בשנים	האחרונות	 פי	 על	 	.3
כ–350	חפירות	בשנה	-	מהן	כ–280	חפירות	הצלה	וכ–70	חפירות	יזומות	של	
מוסדות	אקדמיים	מוכרים	בארץ	ובחו“ל.	נוסף	על	כך	מתבצעים	מדי	שנה	כ–50	
סקרים	נושאיים	ואזוריים.	הפירוט	המוצג,	גם	בצורה	גראפית,	בגוף	הדוח	)להלן	
עמ‘	48-47(	מראה	כי	המספר	הגדול	של	החפירות	הוא	באתרים	שמן	התקופה	
ההלניסטית	)סוף	המאה	הרביעית	לפני	הספירה(	ועד	הכיבוש	התורכי	של	ארץ	
ישראל	)1517(.	חפירות	רבות	חשפו	שרידים	מן	התקופה	שעד	הקמת	המדינה.	
מספר	החפירות	הפרהיסטוריות	הוא	יציב	)סביב	14-10	מדי	שנה(.	מספר	מועט	

של	חפירות	הן	חפירות	תת–ימיות.

את	החפירות	היזומות	מבצעים	בעיקר	גופים	אקדמיים	מן	הארץ	ומחו“ל.	האתרים	 	.4
ושאלות	המחקר	נקבעים	על	פי	עניינו	המדעי	של	החופר.	פעמים	רבות	מתקיים	
רשות	 עם	 או	 בארץ	 אקדמיים	 מוסדות	 עם	 מחו“ל	 חוקרים	 של	 פעולה	 שיתוף	
הרישיון	 מבקש	 של	 המדעית	 יכולתו	 את	 בודקת	 העתיקות	 רשות	 העתיקות.	
)כולל	 המפעל	 את	 לממן	 היכולת	 ואת	 פועל	 הוא	 מטעמו	 האקדמי	 המוסד	 ושל	
שימור,	עיבוד	החומר	ופרסום(	וההחלטה	אם	ליתן	רישיון	היא	בידי	מנהל	הרשות	

בהתייעצות	עם	המועצה	לארכאולוגיה.

לאחר	מתן	הרישיון	ניתן	בדרך	כלל	אמון	מלא	בחופר	ואין	התערבות	בשיקוליו,	 	.5
חריגה	 שיש	 או	 הרישיון,	 מתייחס	 שאליהם	 התחומים	 מן	 חורג	 הוא	 אם	 אלא	

בשיטות	העבודה	)דוגמת	שימוש	לא	אחראי	בכלים	מכניים(.

האתיקה	המקובלת	היום	היא	שאין	חופרים	אתר	למלוא	שטחו	)אלא	אם	מדובר	 	.6
באתר	קטן	או	במבנה	דוגמת	כנסייה,	מסגד	או	בית	כנסת(,	כדי	לאפשר	בקרה	של	

המסקנות	בידי	חוקרים	בעתיד.	הוועדה	מברכת	על	גישה	זו.

אופי	האתר	משפיע	על	מידת	הדיוק	של	הטיפול	בממצאים.	יש	חפירות	המבוססות	 	.7
דיוק	 בכלים	המאפשרים	 נעשית	 והעבודה	 כל	העפר	העולה	מהחפירה	 סינון	 על	
מרבי.	בחפירות	רחבות	היקף	)למשל	לצורך	הכנתו	של	אתר	לתיירות(	העבודה	היא	
על	פי	רוב	דקדקנית	פחות,	והניפוי	המלא	של	כל	העפר	יארך	חודשים	ואף	שנים	

והוא	אינו	מעשי.

תופעה	ההולכת	ונעשית	נפוצה	היא	שימוש	בכלים	מכניים	כבדים	בחפירה.	אין	 	.8
בחפירה	 הקשורות	 לפעולות	 אלא	 עוררים,	 אין	 כך	 שעל	 שפכים,	 לפינוי	 הכוונה	
שכבות	 מהיר	 בקצב	 להסיר	 כדי	 מכניים	 בכלים	 ייעזר	 שחופר	 סכנה	 יש	 עצמה.	
עליונות	על	מנת	להגיע	לשכבות	ולתקופות	העומדות	במרכז	מחקרו.	חברי	הוועדה	

סבורים	שיש	לגבש	אתיקה	מחייבת	בתחום	זה.

לצד	החפירות	נעשים	בארץ	סקרים	רבים	של	שרידים	הניכרים	על	פני	השטח.	 	.9
הפכה	 רשות	העתיקות	 ועם	הקמת	 	,1964 בשנת	 הוקמה	 ישראל	 לסקר	 האגודה	
האגודה	לחלק	מן	הרשות.	הסקר	מאפשר	ראייה	מרחבית,	וחשיבותו	עולה	ככל	
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סקרים	 גם	 מרובים	 השונים.	 הארץ	 באזורי	 והבנייה	 הפיתוח	 פעולות	 שמתרבות	
	48 בדפוס	 לציבור	 הוצגו	 עתה	 עד	 יחידים.	 חוקרים	 של	 העניין	 פי	 על	 אזוריים	
מפות	סקר	)כל	מפה	כוללת	משבצת	שטח	של	10X10	ק“מ(.	לאחרונה	פורסמו	כל	
הסקרים	שנערכו	בארץ	בפרסום	אלקטרוני	באתר	הסקר	של	רשות	העתיקות	וכן	
סקרים	שלא	יצאו	בדפוס.	יש	מפות	שהן	בשלבי	הכנה	וכמוהם	סקרי	חירום	באזורי	
פיתוח.	לדעת	חברי	הוועדה,	ראוי	להשקיע	מאמצים	ולהשלים	את	הסקר	השיטתי	

של	הארץ	כולה.

10.	הוועדה	מציינת	את	הנוהל	המעודד	איסוף	חומר	אורגני	ולא	אורגני	לצורך	בדיקות	
תוצאות	 של	 וכן	 הללו	 הבדיקות	 תוצאות	 ריכוז	 על	 ממליצה	 הוועדה	 מעבדה.	
בדיקות	גאופיזיות	ונתוני	שטח	אחרים	ב“בנק	נתונים“	שיעמוד	לרשות	החוקרים	

בארץ	ובחו“ל.

של	 פיקוח	 ללא	 בעבודתו	 ממשיך	 חפירה	 רישיון	 שקיבל	 חוקר	 שבה	 11.	המציאות	
ממש	וזוכה	לאמון	מלא	של	הרשויות	-	אינה	חפה	מסיכונים.	יש	להקפיד	בהכנת	
החוקרים	ובמיוחד	כאשר	מדובר	בחוקרים	מחו“ל,	שהם	בעלי	תואר	כנדרש	אך	לא	

תמיד	הם	בעלי	רקע	מספק	בחפירה	ובארכאולוגיה	של	הארץ.

12.	למרות	ההתקדמות	הרבה	בפרסום	דוחות	סופיים	של	חפירות,	חפירות	רבות	טרם	
פורסמו,	או	שפרסומן	לוקה	בחסר.	קצב	הפרסום	של	חפירות	גדולות	הוא	בדרך	
כלל	אטי	ביותר	)קצב	העבודה	מותנה	במידה	רבה	ביכולתם	הכלכלית	של	החוקרים	

להעסיק	בהכנה	לפרסום	צוות	ראוי	של	עוזרי	מחקר(.

13.	חלק	מן	החפירות	)בעיקר	חפירות	הצלה(	הן	בעלות	היקף	קטן.	לדעת	הוועדה	
האינטרנטית	 בעיתונות	 מהירים	 פרסומים	 המעודדת	 המדיניות	 את	 לאמץ	 ראוי	

)במיוחד	בביטאונים	המתאימים	של	רשות	העתיקות,	בעברית	ובאנגלית(.

הרס	 גם	 היא	 עצמה	 הסטרטיגרפית	 היא	שהחפירה	 בארכאולוגיה	 מרכזית	 14.	בעיה	
של	האתר	והשרידים.	בניגוד	למדעי	הטבע,	שבהם	ניסוי	אינו	מקבל	תוקף	אלא	
אם	כן	חזרו	עליו	פעמים	אחדות,	תלותם	של	הארכאולוגים	בכושרו	ובאמינותו	
כדי	 התוצאות	 של	 ביודעין	 הטיה	 מפני	 אינו	 החשש	 מוחלטת.	 היא	 החופר	 של	
שתהלומנה	דעות	והנחות	מוקדמות	של	החופר	)אם	כי	לא	מן	הנמנע	שתיעשינה	
הטיות	שכאלו(	אלא	בעיקר	בגלל	מסקנות	מוטעות	שהחופר	הגיע	אליהן	בבלי	
דעת.	החטאה	בשיוך	של	מטבע	או	כלי	חרס	לשכבה	הנכונה	למשל	עלולה	להביא	
למסקנות	מוטעות.	על	כן	יש	חשיבות	עליונה	לפרסום	מלא	של	פרטי	הממצא	ושל	
נסיבות	גילויו.	על	הפרסום	להיות	מלווה	בתכניות	שטח	מפורטות,	בהצגת	גבהים,	

חתכים	ובשפע	תצלומים.

השכבות	 סדר	 האדריכליים,	 הממצאים	 החפירה:	 תיאור	 את	 כולל	 נאות	 15.	פרסום	
צור	 כלי	 כלי	חרס,	מטבעות,	 )דוגמת	 הניידים	 ניתוח	הממצאים	 )סטרטיגרפיה(,	
וכלי	אבן	ומתכת(	ושיוכם	לשכבות	המתאימות.	במקום	שאפשר,	ראוי	להוסיף	דיון	
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בהיסטוריה	ובתרבות	של	התקופה	הנחשפת	בחפירה.	הדוח	מלווה	בתכניות	שטח,	
בחתכים	ובתצלומים	מרובים.	לעתים	הפתרון	הוא	במאמר	או	במונוגרפיה	באחד	
מכתבי	העת,	אבל	כאשר	מדובר	בחפירה	רחבת	היקף,	מונה	הדוח	בדרך	כלל	כרכים	
אחדים.	פרסום	רחב	היקף	מחייב	שילוב	של	חוקרים	מתחומים	שונים	וכן	מומחים	
והדבר	 ביותר,	 גבוהה	 היא	 וההדפסה	 הצוות	 החזקת	 עלות	 ממוחשבת.	 בגרפיקה	
גורם	לעיכובים	בפרסום.	הפרסומים	)בדרך	כלל	באנגלית(	נעשים	לרוב	בהוצאות	
אוניברסיטאיות	ובמקרים	רבים	בהוצאה	לאור	של	החברה	לחקירת	ארץ	ישראל	
ועתיקותיה,	הפעילה	מאוד	בתחום	זה.	אנשי	רשות	העתיקות	מפרסמים	בדרך	כלל	

בסדרת	פרסומי	רשות	העתיקות.

16.	הקושי	הכלכלי	קובע	כאמור	במידה	רבה	את	קצב	הפרסום.	חוקרים	מטעם	רשות	
העתיקות	מקבלים	בדרך	כלל	הקצאת	זמן	נדיבה	לכתיבה	וכן	סיוע	טכני,	אלא	שלא	
תמיד	הזמן	מספיק,	ועל	החוקר	לשוב	לעבודתו	השוטפת.	חוקרים	מרבים	להיעזר	
בקרנות	תחרותיות,	או	לעתים	באנשים	פרטיים	ובמוסדות.	איתור	המקור	למימון	
הפרסום	דורש	מאמץ	וזמן	מצד	החוקר	הראשי,	והכנת	בקשה	לתקצוב	גוזלת	הרבה	
מזמנו	של	החוקר.	על	פי	רוב	אין	הסכומים	המתקבלים	מספיקים,	ולעתים	נעצרת	
העבודה	על	הדוח	הסופי	לתקופת	זמן	ממושכת.	יש	לתת	את	הדעת	על	מצב	דברים	

זה.

ניסיונות	לקיים	רגולציה	במבנה	הדוח	המדעי	צולחים	חלקית.	רשות	העתיקות	 	.17
רשאי,	 שהחוקר	 )אף	 מדעי	 לדוח	 מינימליים	 קריטריונים	 הקובע	 מסמך	 חיברה	
ומוזמן,	להוסיף	עליהם	כרצונו(.	אלה	מכוונים	בעיקר	לחפירות	הצלה	מצומצמות	
בהיקפן.	יש	אפשרות	לפרסם	את	הממצאים	בדרך	אינטרנטית	ולהפיץ	את	החומר	
רחב	 בדוח	 מדובר	 כאשר	 יותר	 קשים	 הדברים	 העבודה.	 נשלמה	 בטרם	 אפילו	

היקף.

קרוב	 החפירות,	 ממצאי	 על	 קצר	 זמני	 דוח	 פרסום	 הוא	 )ומחייב(	 מקובל	 נוהג	 	.18
דרך	 גם	 לקוראים	 מועברים	 הדברים	 עיקרי	 החפירה.	 עונת	 לסיום	 האפשר	 ככל	
ובספרים	בעלי	 פופולריות	למחצה	 מאמרים	המתפרסמים	בבמות	מקצועיות	או	
אופי	פופולרי.	בפרסומים	פרלימינריים	אלה	מציג	החוקר	את	עיקר	ממצאיו,	גם	
בעזרת	תרשימים	ותצלומים.	פרסומים	אלה	מביאים	את	עיקר	הממצא	והתובנות	
ההיסטוריות	והתרבותיות	גם	בטרם	הושלם	דוח	החפירות.	כך	מקבלת	הקהילה	
הדוחות	 נדפסו	 בטרם	 עוד	 החדשות	 התגליות	 על	 חשיבות	 רב	 מידע	 המדעית	

הסופיים.
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תקציר הפרק השלישי: חברה, מורשת וארכאולוגיה

בתרבות	 הארכאולוגיה	 של	 במעמדה	 הקשורים	 אחדים	 בעניינים	 עסקה	 הוועדה	
הישראלית.	לצד	המליאה	התקיימו	הדיונים	בוועדת	המשנה	לענייני	חברה	וארכאולוגיה	
וכן	במפגש	הציבורי.	נערכו	פגישות	עם	מנהל	רשות	העתיקות	דאז	שוקה	דורפמן	ז“ל	
ועם	אמיר	גנור,	ראש	היחידה	למניעת	שוד,	וד“ר	יובל	ברוך,	ארכאולוג	מחוז	ירושלים.	
כמו	כן	נפגשה	הוועדה	עם	מנהל	רשות	הטבע	והגנים	מר	שאול	גולדשטיין	ועם	עוזריו:	
אדריכל	זאב	מרגלית,	המופקד	על	תחום	הארכאולוגיה	ברשות,	ד“ר	צביקה	צוק	ומר	
יובל	פלג,	ראש	מחלקת	התכנון	ברשות.	כמה	חברים	נפגשו	עם	מר	ראובן	פינסקי,	
ראש	מנהל	הפיתוח	של	אתרי	מורשת	במשרד	ראש	הממשלה.	בנושא	אוספים	וסחר	
בעתיקות	נפגשו	חברי	הוועדה	עם	גב‘	מיכל	דייגי–מנדלס,	והם	דנו	במכתבו	)שנכתב	

לפי	בקשת	הוועדה(	של	מר	גדעון	ששון,	אספן	ובעל	חנות	לאמנות	עתיקה.

בדרך	הטבע	גלשו	הדיונים	לעניינים	השנויים	במחלוקת	דוגמת	הניצול,	או	אי–הניצול,	
של	הארכאולוגיה	למטרות	פוליטיות	וקידום	תכניות	התיישבות.	עלתה	בעיית	השימור	
של	שרידים	בעלי	ערך	תרבותי	כללי	כנגד	הציפיות	של	אנשים	פרטיים	או	רשויות	
לנצל	את	הקרקע	לצורכי	פיתוח.	בעניינים	אלה	לא	תמיד	היה	אפשר	להגיע	לניסוחים	
המקובלים	על	דעת	כל	חברי	הוועדה,	ועל	כן	יוצגו	לעתים	עניינים	השנויים	במחלוקת	

מבלי	שיצוינו	החלטה	או	סיכום.

א. מבוא

מאז	הקמתה	של	“חברה	יהודית	לחקירת	ארץ	ישראל“,	לימים	החברה	לחקירת	ארץ	 	.1
ישראל	ועתיקותיה,	לפני	יותר	ממאה	שנה,	הפכה	הארכאולוגיה	למקצוע	המזוהה	
עם	העשייה	הציונית	בארץ.	גילויים	דוגמת	חשיפת	בית	הכנסת	העתיק	של	בית	
אלפא	)1929(	או	מערכות	הקבורה	בבית	שערים	עוררו	התרגשות	בציבור	-	מה	
גם	שנחפרו	בידי	חוקרים	יהודים.	הכינוסים	השנתיים	של	החברה	לחקירת	ארץ	
וברדיו.	 צוינו	בעיתונות	 גדול	בציבור,	וממצאים	 ישראל	ועתיקותיה	עוררו	עניין	
פרסומי	החברה	כוללים	ספרים,	עיתון	מקצועי	רב	יוקרה	באנגלית	ועיתון	פופולרי	

למחצה	בעברית.

בד	בבד	קמו	גופים	נוספים	המקדישים	מקום	רב	להצגת	הארכאולוגיה	לפני	הציבור,	 	
דוגמת	החברה	להגנת	הטבע,	רשות	הגנים	הלאומיים,	לימים	רשות	הטבע	והגנים,	
מטעם	 וסיורים	 והדרכות	 במוזאונים	 פעילות	 כמו	 שונות,	 פעילויות	 נעשות	 וכן	
גופים	המקיימים	סיורים	והדרכה	מנימוקים	כלכליים	ואף	חינוכיים	או	פוליטיים.	

חומר	על	החפירות	ועל	האתרים	מוצג	גם	באינטרנט.

מקום	מרכזי	בעשייה	הארכאולוגית	היה	למחלקת	העתיקות	של	ממשלת	המנדט,	 	.2
משרד	 מאגפי	 אחד	 והמוזיאונים,	 העתיקות	 לאגף	 הפכה	 המדינה	 קום	 עם	 אשר	
בניהולו	 העתיקות	 רשות	 הקמת	 עם	 	1989 בשנת	 חל	 ערך	 רב	 שינוי	 החינוך.	
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ז“ל	עד	 של	מר	אמיר	דרורי.	מאז	שנת	2000	שימש	בתפקיד	מר	שוקה	דורפמן	
לפטירתו	בשנת	2014.	הרשות	היא	הגוף	המרכזי	ובעל	הסמכויות	בביצוע	העבודה	

הארכאולוגית	בישראל.

במקביל	עבדו	בארץ	גופים	נוספים	דוגמת	בית	הספר	הבריטי	לחקירת	ארץ	ישראל,	 	.3
והדומיניקני.	 ובתי	הספר	של	המסדרים	הפרנציסקני	 אולברייט	האמריקאי	 מכון	

גופים	אלה	מחזיקים	כתבי	עת	והוצאות	ספרים	רבי	חשיבות	משל	עצמם.

הפן	הכלכלי–תיירותי	הפך	למרכיב	מרכזי	בתכנונן	ובביצוען	של	חפירות	באתרים	 	
גדולים	)דוגמת	קיסריה,	חצור,	בית	שאן	וציפורי(.	ביצוע	מפעלים	אלה	)אך	לא	
של	פרסומם	המדעי(	הוא	במימון	ממשלתי	או	עירוני.	המניע	העיקרי	הוא	כלכלי	
)פיתוח	מרכזי	תיירות	ופתרון	בעיות	תעסוקה(.	במסגרת	זו	מוצגים	לציבור	אתרים	

מרהיבים,	יהודיים	ולא	יהודיים.

כמו	כן	מורגשת	ואף	מתגברת	המגמה	לרתום	את	הארכאולוגיה	לצרכים	לאומיים	 	.4
הרואים	 החוקרים	 מרבית	 על	 המקובלות	 למטרות	 מנוגד	 הדבר	 דתיים.	 או	
בעידן	 החל	 בארץ,	 השונות	 התרבויות	 של	 ולהצגה	 לחקירה	 כלי	 בארכאולוגיה	
הפרהיסטורי	וכלה	בעידן	המודרני,	מבלי	לתת	עדיפות	ל“אתרים	יהודיים“	דווקא.	
הנוכחות	 להוכחת	 כמכשיר	 הארכאולוגיה	 את	 המדגישה	 המגמה	 מתחזקת	 מנגד	
היהודית	)וכפועל	יוצא	הבעלות	היהודית(	בארץ	ישראל.	דוגמה	לכך	היא	החלטת	
הממשלה	להקצות	סכומים	לטיפוח	“אתרי	מורשת“,	אלא	שברשימה	זו	אין	מקום	
לאתרים	לא	יהודיים,	אפילו	אם	ערכם	להבנת	פני	הארץ	ותרבויות	העבר	הוא	גדול	

ביותר.	על	עניינים	אלה	ראו	גם	להלן.

ב. שימור אתרים ארכאולוגיים ובעיית שוד העתיקות

הוועדה	שמעה	בדאגה	סקירה	על	הרס	שנגרם	לאתרים	ולממצאים	בידי	שודדי	 	.1
אתרי	 על	 השמירה	 הירוק.	 הקו	 של	 צדדיו	 משני	 מגיעים	 השודדים	 עתיקות.	
כדי	להילחם	 בידי	רשות	העתיקות,	אשר	הקימה	מערך	משוכלל	 העתיקות	היא	

בתופעה	זו.	ניכרת	הקלה	רבה,	אך	ההצלחה,	לפי	שעה,	עדיין	מוגבלת	בלבד.

כדוגמה	הציגו	ד“ר	עוזי	דהרי,	סגן	מנהל	רשות	העתיקות,	ומר	אמיר	גנור,	ראש	 	.2
היחידה	למלחמה	בשוד,	את	סיכומי	שנת	2010,	שנבחרה	כדוגמה	מייצגת.	בשנה	
זו	התגלו	223	מקרי	שוד,	ויש	להניח	כי	מספר	דומה	של	מקרים	טרם	אותר.	רוב	
הפעולות	הן	באזור	השפלה.	היעדים	המועדפים	הם	מערות	קבורה	ומערות	מסתור	
מימי	מרד	בר	כוכבא.	החוליות	שחודרות	לארץ	מדלגות	בלילות	מאתר	לאתר.	הנזק	

לאתרים	ואבדן	הממצאים	הם	בלתי	הפיכים.

ערבים	 הם	 כ–70%-80%,	 השודדים,	 רוב	 שוד.	 חוליות	 	21 נתפסו	 שנה	 באותה	 	
הבאים	מעבר	לקו	הירוק	וערבים	ישראלים.	כ–20%	הם	יהודים	ישראלים,	חלקם	
מאתרים	ממצאי	מתכת	בעזרת	מגלי	מתכות.	מדי	שנה	נתפסים	מאות	שודדים,	
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בעיקר	אנשי	השטח	ולא	מפעיליהם.	ישראלים	מלקטים	גם	פריטים	אדריכליים	
לצורך	מכירה	)בעיקר	כעיטור	לגינות(.

וממנה	חזרה.	מאחר	שישראל	היא	 לישראל	 בעיה	חמורה	היא	הברחת	עתיקות	 	.3
ומאחר	 חוקי,	 הוא	 העתיקות	 סחר	 שבה	 התיכון	 הים	 במרחב	 היחידה	 המדינה	
שהשווקים	באירופה	)בעיקר	בלונדון(	ובארצות	הברית	דורשים	מסמכים	המספרים	
חוקית(,	 מכירתו	 שאז	 משפחתי,	 מאוסף	 הוא	 )אם	 הנמכר	 הפריט	 תולדות	 על	
הופכת	ישראל	למרכז	של	הלבנת	עתיקות.	עתיקות	שדודות	מן	הארץ	מוברחות	
ממזרח	 בעיקר	 ישראלים,	 סוחרים	 בידי	 נרכשות	 בדובאי,	 החופשי	 הסחר	 לאזור	
בלונדון	עם	 נשלחות	למחסני	טרנזיט	 הן	 כחוק	 נקנו	 ולאחר	שכביכול	 ירושלים,	
“תעודת	כשרות“	המעידה	על	רכישה	חוקית.	מכאן	הן	מוחזרות	לישראל.	בשלב	
זה	מכירת	העתיקות	היא	חוקית	עם	תעודת	מקור	מישראל.	לרוע	המזל,	ישראל	
אינה	חתומה	על	האמנה	הבין–לאומית	המגבילה	את	המסחר	אם	אין	מסמך	מכירה	
מארץ	המקור.	עולה	שגם	ארונות	קבורה	מצריים	נמכרים	בארץ	על	פי	חוק.	צוין	

מקרה	שבו	מטוס	פרטי	שימש	להברחת	עתיקות	והקל	את	תהליך	ההברחה.

הערה:	לאחר	השלמת	הדוח	התבשרנו	כי	בשנה	האחרונה	)2014(	ננקטו	צעדים	 	
חלקיים	נגד	הסחר	הבלתי	חוקי	והלבנת	העתיקות	שנזכר	למעלה,	דבר	שהביא	גם	

לשיפור	מעמדה	של	מדינת	ישראל	בעולם	בתחום	זה.

בעיה	זו	עשויה	לכאורה	לבוא	על	פתרונה	אם	תתקבל	ההצעה	לבטל	בחוק	העתיקות	 	.4
את	ההיתר	לסחר	בעתיקות,	כפי	שעשו	מדינות	אחרות	במרחב	הים	תיכוני	)אף	
על	פי	שגם	בארצות	אלו	נמשכות	פעולות	השוד	וההברחות	במידה	ניכרת(.	אלא	
וכבוד	 היסוד	חופש	העיסוק	 חוקי	 כנגד	 לא	עמד	 בעבר,	 הוצע	 זה,	שכבר	 שצעד	
האדם	וחירותו.	יש	קושי	בקיום	איסור	גורף	על	סחר	בעתיקות,	שכן	יש	אספנים	
ותיקים	המחליפים	או	מחדשים	את	האוסף	שברשותם.	יש	בארץ	כתריסר	חנויות	
המורשות	במכירת	עתיקות	וחפצי	אמנות	עתיקה	והעושות	זאת	כחוק.	הבעיה	היא	
בסוחרים	המעידים	על	כל	ממצא	שבא	לידיהם	כאילו	הוא	רכוש	משפחתי.	חברי	
הוועדה	נחלקו	בעניין:	היו	שתמכו	בשינוי	חוק	העתיקות	ואחרים	סברו	כי	הפתרון	
כי	 הוזכרה	הסכנה	 ובאכיפה	לא	מתפשרת	של	החוק	הקיים.	 נאות	 בפיקוח	 הוא	
“פתיחת“	חוק	העתיקות	לשינויים	עלולה	להביא	לשינויים	לא	רצויים	באופיו	מצד	

קבוצות	לחץ	פוליטיות	או	כלכליות.

כשישים	 פעילים	 הדוח	 כתיבת	 )בעת	 הסוחרים	 במספר	 אטית	 ירידה	 מסתמנת	 	.5
סוחרים(.	בפועל	יכול	סוחר	למכור	חפץ	מסוים	הרשום	כחוק	בידי	מפקחי	רשות	
לו	מאוספיו	הלא	חוקיים	במקום	החפץ	 ולשלב	במקומו	חפץ	הדומה	 העתיקות	
שנמכר.	הפתרון	לכך	עשוי	לבוא	מהכללת	כל	החפצים	ברישום	אלקטרוני,	כולל	
גזרה	קשה	על	הסוחרים,	במיוחד	כשמדובר	 תצלומים	אלקטרוניים,	אלא	שזוהי	

באלפי	חפצים	קטנים	ומטבעות,	ולטענתם	לא	יוכלו	לעמוד	בה.
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היחידה	למניעת	שוד	מונה	כעשרה	עובדים,	כולם	קצינים	מנוסים	מיחידות	השדה.	 	.6
הם	נהנים	מסמכויות	חוקיות	ומשתפים	פעולה	עם	צה“ל,	עם	משמר	הגבול	ועם	
היחידה	 מרובים.	 ומתנדבים	 עתיקות	 מפקחי	 בידם	 מסייעים	 כן	 כמו	 המשטרה.	
מציבה	מארבים	וזוכה	להצלחה,	אבל	עדיין	מקרי	השוד	קורים	בקצב	מדאיג.	יש	
לחזק	 ראוי	 חובבים.	 וצוללנים	 דייגים	 בידי	 תת–ימי	 שוד	 על	 גם	 בפיקוח	 צורך	

פעולה	זו	)אולי	גם	בתגבור	של	אמצעים	טכנולוגיים(.

מאז	2002	מוגדר	שוד	העתיקות	“פשע“	ולא	“עוון“.	זו	התקדמות	חשובה	המאפשרת	 	.7
הטלת	עונשים	כבדים	על	עבריינים.	אך	בפועל	גזר	הדין	הכבד	ביותר	שניתן	עד	
אלפי	 למאות	 להגיע	 יכולות	 משוד	 )ההכנסות	 ורבע	 שנה	 של	 מאסר	 הוא	 עתה	
כי	ראוי	 שקלים,	והסתכנותם	של	השודדים	היא	אפוא	כדאית(.	הוועדה	סבורה	

להחמיר	בענישה	על	שוד	עתיקות.

המצב	בשטחי	הגדה	המערבית	)אזור	שהוועדה	לא	עסקה	בו(	הוא	קשה	ביותר.	 	.8
זה.	 לתפקיד	 פנוי	 ואינו	 בנוי	 שאינו	 הצבא,	 פועל	 ישראל(	 )באחריות	 	C בשטחי	
רבות	 ועם	האיחוד	האירופי(	עושה	 ישראל	 )בשיתוף	עם	 המשטרה	הפלסטינית	

בעניין,	אך	אין	די	בכך.

גב‘	מיכל	דייגי–מנדלס,	אוצרת	ראשית	לארכאולוגיה	במוזיאון	ישראל	)בעת	דיוני	 	.9
שמקורם	 חפצים	 מהצגת	 נמנעים	 כיום	 המוזאון.	 מדיניות	 את	 סקרה	 הוועדה(,	
אינו	ידוע,	ואין	רוכשים	עתיקות	אלא	במקרים	נדירים	מאוד	ובשיתוף	עם	רשות	
שמוזיאון	 אלא	 מסודרות.	 מחפירות	 באים	 החדשים	 המוצגים	 עיקר	 העתיקות.	
ישראל	אינו	מוכרז	בחוק	כמוזאון	לאומי,	ויש	תחרות	קשה	בין	המוזאונים.	סביר	
נפרד	 לא	 מוזאונים	מקומיים	שהם	חלק	 בעולם(	 )כמקובל	 יוקמו	 אם	 כי	 להניח	
קדימה	 זכות	 להם	 ביוון(,	תהיה	 אולימפיה	 או	 דלפי	 )דוגמת	 הסיור	באתרים	 מן	

בבחירת	המוצגים	המתגלים	באתר.

10.	מדיניות	רשות	העתיקות	)שאותה	הציג	ד“ר	עוזי	דהרי(	היא	הימנעות	מרכישת	
עתיקות	מידי	סוחרים	אלא	במקרים	נדירים	ביותר	)דוגמת	קטעי	מגילות	שאם	לא	
יירכשו	אפשר	שייעלמו	מעיני	החוקרים(.	סוחרים	מנצלים	לפעמים	את	תמימותם	
של	חוקרים,	הששים	לפרסם	עתיקה	שהוצגה	בפניהם	בכתב	עת	מקצועי,	כי	בכך	
הם	מעלים	את	מחירה	בשוק	העתיקות.	קיימים	כתבי	עת	הנמנעים	מפרסום	חומר	
ערך	 רבי	 היא	שממצאים	 זו	 במדיניות	 הסכנה	 מוכר.	 מאוסף	 או	 מחפירה	 שאינו	

למחקר	לא	יגיעו	לידיעת	החוקרים.

11.	קיימת	תופעה	קשה	של	זיופי	עתיקות.	לעתים	הזיופים	הם	מתוחכמים,	אך	קשה	
להוכיח	עובדה	זאת	משפטית.	הנזק	שאפשר	שייגרם	למדע	מן	הזיוף	הוא	גדול.

12.	מקור	נוסף	של	עתיקות	לא	רשומות	הן	עתיקות	המצויות	בידי	אנשים	פרטיים	
)לעתים	מוצגים	בגינות	נוי	או	בוויטרינות	בבתים	פרטיים(	מבלי	שייבדקו	וייכללו	

ברשומות	רשות	העתיקות.
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13.	המשפטן	פרופ‘	אביעד	הכהן	האיר	הארות	משפטיות	בעניין	חוק	העתיקות	והסחר	
הלא	חוקי.	הוא	הדגיש	כי	לא	בחקיקה	עיקר	הבעיה	אלא	באכיפה.	רבות	הדוגמאות	
בסמים	 סחר	 אדם,	 בבני	 )סחר	 שונים	 בתחומים	 הענישה	 סעיפי	 החמרת	 של	
וכולי(,	אבל	ללא	אכיפה	נאותה	המציאות	אינה	משתנה,	כיוון	שמדובר	בסכומי	
כסף	גדולים.	לפיכך	יש	להבהיר	את	חומרת	הנזק	בפני	השופטים	על	מנת	שיחמירו	
בענישה.	גם	חופש	העיסוק	אינו	מקודש,	ואפשר	לשאת	פגיעה	מסוימת	בחוק	זה	
על	מנת	למנוע	תופעות	לא	חוקיות	)עובדה	היא	שרוב	מדינות	העולם	אסרו	על	
סחר	בעתיקות(.	אפשר	להוסיף	תקנות	הסותמות	פרצות	בחוק	ומניעת	ההברחות	
והעלאת	 בין–לאומיים	 הסכמים	 דרך	 	)3 סעיף	 למעלה	 )ראה	 לכאורה	 החוקיות	

המכסים.

נמנעה	מחתימה	על	האמנות	הבין– ישראל	 כי	 גנור	 14.	לעניין	האחרון	העיר	אמיר	
לאומיות	מטעם	אונסק“ו	בעניין	סחר	בעתיקות	ובערכי	מורשת	שנחקקו	בשנים	
1958	ו–1970.	בהעדר	חתימה	אין	אפשרות	למנוע	יבוא	לישראל.	לישראל	יש	שם	
רע	בעולם	בתחום	זה.	הערה:	לאחר	השלמת	הדוח	נמסר	מן	היחידה	למניעת	שוד	
כי	בשל	התקנות	החדשות	)2014(	בתחום	זה	בארץ,	חל	שינוי	לטובה	גם	במעמד	

ישראל	בעולם.

15.	חברים	בוועדה	תמכו	ככלל	בצורך	לחזק	את	הפיקוח	על	הסחר	בעתיקות	ובחיפוש	
כל	דרך	חוקית	או	מנהלית	על	מנת	למזער	את	הנזקים.	כמו	כן	הוועדה	ממליצה	
על	הצטרפות	ישראל	למדינות	שחתמו	על	אמנת	אונסק“ו	בעניין	סחר	לא	חוקי	
בעתיקות	שהן	נכס	לאומי.	הוועדה	תומכת	במאמצי	רשות	העתיקות	למנוע	שוד	
והברחה	ומניעת	הלבנת	עתיקות	שדודות	בישראל.	יש	לתגבר	את	מערך	האכיפה	

ולהגדיל	את	תקציבי	רשות	העתיקות	לטובת	מאבק	זה.

ג. רשויות המחקר והפיתוח וקירוב הארכאולוגיה לציבור

העתיקות.	 רשות	 ב–1989	 הקמתה	 מאז	 עומדת	 הארכאולוגית	 העשייה	 במרכז	 	.1
באחריותה	כ–30,000	אתרים	רשומים,	מהם	763	אתרים	שהוכרזו	כבעלי	ערכיות	
גבוהה.	השר	)או	השרה(	הממונה	ממנה	את	חברי	מועצת	הרשות	וזו	ממנה	את	
מנהל	הרשות	בהמלצת	השר.	כמו	כן	השר	ממנה	את	חברי	המועצה	הארכאולוגית,	
חוק	 המלצותיה(.	 את	 לקבל	 שלא	 רשאי	 )אשר	 הרשות	 למנהל	 המייעץ	 הגוף	
העתיקות	נותן	בידי	המנהל	סמכויות	רחבות	בניהול	העשייה	הארכאולוגית,	וכן	
נתונה	בידו	ההחלטה	על	ייעודם	של	שטחים	-	אם	יותרו	לבנייה	או	שמא	יישמרו	

ללא	בנייה	בגלל	חשיבותם	וערך	השרידים	המצויים	בהם.

והמוזיאונים	 העתיקות	 אגף	 מנהל	 בידי	 	,1989 בשנת	 הוקמה	 העתיקות	 רשות	 	.2
דאז	מר	אמיר	דרורי,	שעמד	בראש	הרשות	עד	שנת	2000.	מאז	כאמור	ניהל	את	
הרשות	מר	שוקה	דורפמן	עד	לפטירתו	בטרם	עת	בשנת	2014.	בפגישה	עם	חברי	
הוועדה	פרס	דורפמן	את	מדיניות	הרשות	ואת	מפעלותיה.	תפקיד	הרשות	הוא	
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“להיות	הגוף	המוביל	בארכאולוגיה	של	ארץ	ישראל“.	הרשות	אחראית	לחשיפתם,	
לשמירתם,	לשימורם	ולפרסומם	המדעי	של	ממצאיה.	הרשות	תשמר	את	המורשת	
הארכאולגית	תוך	איזון	ראוי	בין	צורכי	הפיתוח	לבין	השמירה	על	העתיקות.	המנהל	
ציין	כי	חופרי	הרשות	קיבלו	הסמכה	מטעם	האוניברסיטאות,	וכי	יותר	מחמישים	

מעובדי	הרשות	הם	נושאי	תואר	דוקטור.

רשות	העתיקות	עובדת	על	פי	חוק	העתיקות,	מבצעת	כ–300	חפירות	מדי	שנה	 	
חדישות.	 טכנולוגיות	 אימוץ	 תוך	 במחקר	 התמיכה	 את	 ומקדמת	 למעלה(	 )ראו	
עיון	 ימי	 האוניברסיטאות,	 עם	 בשיתוף	 ומנהלת,	 חפירה	 רישיונות	 מנפיקה	 היא	
וכינוסים.	מערך	הפרסומים	כולל	פרסומים	מדעיים	בדפוס	ופרסומים	אלקטרוניים.	

מנהל	השימור	מטפל	בשימור	שרידים	עתיקים	בארץ.

מאפשר	 היה	 הולם	 תקציב	 המנהל,	 לדברי	 התקציב.	 בעיית	 היא	 מרכזית	 בעיה	 	.3
העלאה	ראויה	של	שכר	העובדים	ופרסום	מוגבר	של	החפירות	)כולל	חובות	מן	
העבר(.	חברים	בוועדה	העלו	את	הניגוד	לכאורה	הקיים	בין	תפקידי	הרשות	כגוף	
מנחה	ומפקח	לבין	מעמדה	כגוף	מרכזי	בביצוע	החפירות,	שעיקר	המימון	להן	בא	
מן	החוץ.	נטען	שיש	להפריד	בין	מעמד	הרשות	כגוף	מנחה	למעמדה	כגוף	מבצע.

לדעת	המנהל	ראוי	לשקול	איחוד	כוחות	בין	שלושת	המוסדות	המרכזיים	העוסקים	 	.4
בשימור	מורשת	התרבות	הלאומית:	רשות	העתיקות,	רשות	הטבע	והגנים	והמועצה	
לשימור	אתרים.	בעבר	הוצע	להרחיב	את	ההגדרה	של	עתיקות	לממצאים	שזמנם	
זו,	 הצעה	 אם	תתקבל	 היום(.	 כמקובל	 	1700 שנת	 )לעומת	 	1840 שנת	 עד	 הוא	

ממילא	יתקרבו	זה	לזה	תחומי	האחריות	של	שלוש	הרשויות	הקיימות.

חרדיים	 גופים	 האלימה	של	 ההתנגדות	 היא	 במיוחד	 הרשות	 עניין	המעסיק	את	 	.5
לחפירת	קברים	עתיקים	)על	הפגיעה	במחקר	האנתרופולגי–הפיזי	ראו	למעלה(.	
הדתות.	 משרד	 לידי	 שלדים	 ממצאי	 ומעבירה	 הקיימות	 בהנחיות	 דבקה	 הרשות	
לא	 מעולם	 כי	 המנהל	 הבהיר	 הרשות	 עוסקת	 שבהם	 הנושאים	 רגישות	 למרות	

הופעל	עליו	לחץ	פוליטי	כלשהו.

הרשות	רואה	חובה	לעצמה	להיות	מעורבת	בפעילות	חינוכית	ולהציג	את	ממצאי	 	.6
הראה	 קהל	 דעת	 סקר	 בחו“ל.	 תערוכות	 ליזום	 גם	 כמו	 בארץ,	 בציבור	 המחקר	

שהציבור	מעריך	מאוד	את	עבודתה	של	רשות	העתיקות.

ביותר	על	המציאות	הארכאולוגית	הוא	רשות	 גדולה	 לו	השפעה	 גוף	אחר	שיש	 	.7
הטבע	והגנים.	הרשות	ממונה	על	שמורות	הטבע	ועל	ניהולם	של	הגנים	הלאומיים,	

שחלקם	הם	גנים	ארכאולוגיים.

שאול	 מר	 עם	 בפגישה	 הוועדה	 חברי	 למדו	 והגנים	 הטבע	 רשות	 פעילות	 על	 	.8
גולדשטיין,	מנכ“ל	הרשות,	ועובדים	בכירים	בה.	הרשות	פועלת	על	פי	חוק,	ויש	בה	
אגף	הממונה	על	האתרים	הארכאולוגיים	)בראשו	עומד	ד“ר	צביקה	צוק(.	בתחומי	
השמורות	והגנים	מצויים	כ–9,000	אתרי	עתיקות,	בהם	כחמישים	אתרים	קולטי	
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קהל	ושמונה	אתרים	מעבר	לקו	הירוק	)מנוהלים	בתיאום	עם	הִמנהל	האזרחי(.	
מגוון	האתרים	הוא	גדול:	ממערות	פרהיסטוריות	ועד	מבצרים	וטחנות	קמח	מן	
התקופה	העות‘מאנית.	הרשות	משתדלת	למצוא	את	המיזוג	הנכון	בין	מחקר	ומדע	

לבין	שימור,	תחזוקה	והנגשת	האתרים	לציבור.

“שחיקה“	 יש	 ונדליזם.	 מפעולות	 ובעיקר	 טבע	 מנזקי	 אתרים	 נפגעים	 אחת	 לא	 	.9
נעשים	באחריות	 והשחזור	 ריבוי	המבקרים.	השימור	 בגלל	 טבעית	של	האתרים	
העתיקות.	 רשות	 ועם	 החופרים	 עם	 נוף,	 אדריכלי	 עם	 בשיתוף	 הרשות	 אדריכל	
הרשות	פועלת	על	פי	אמנת	ונציה	משנת	1964,	המחייבת	תיעוד	מפורט	והצגת	
כל	התקופות	שנחשפו	באתרים.	הצטרפות	ישראל	לאמנה	למורשת	עולמית	של	

אונסק“ו	הקימה	את	המחויבות	לטיפול	מקצועי	ולאתיקה	של	השימור.

השילוב	בין	“מדע“	לתיירות	כולל	גם	הצבת	שלטי	הסבר,	הכנת	דפדפות	ומודלים	 	.10
משוחזרים.	הרשות	קשובה	לעמדות	שמביעים	הארכאולוגים,	הדוחים	שחזורים	
מרחיקי	לכת.	למשל:	התכנית	לשחזר	בגודל	מלא	את	הקבר	המונומנטלי	המזוהה	
על	ידי	רבים	כקבר	הורדוס	בהרודיון	בוטלה	לאחר	שימוע	ציבורי	והתנגדות	חריפה	

של	ארכאולוגים	ואדריכלים.

האתרים	 של	 השימור	 ממצב	 רצון	 שבעי	 והגנים	 הטבע	 רשות	 אנשי	 ככלל,	 	.11
הארכאולוגיים	ומהטיפול	בהם.	עם	זאת	הרשות	מודעת	לכשלים	הנובעים	מחוסר	
האתרים.	 מן	 כמה	 של	 נמוך	 תחזוקה	 מצב	 על	 העירו	 בוועדה	 חברים	 תקציבים.	
כמו	כן	צוין	הצורך	להקים	מוזאונים	מקומיים	כחלק	ממערך	הביקורים	באתרים	
ועובדים	 אוצרים	 ובהחזקת	 יקרה	 בתחזוקה	 מותנה	 שהדבר	 מאחר	 מסוימים.	

מקצועיים,	הרשות	אינה	יכולה	לעמוד	בכך.

מקצועיים(	 וגופים	 אזוריות	 )מועצות	 אזרחיים	 גופים	 עם	 השיתוף	 נושא	 12.	עלה	
בניהול	האתרים.	אין	לכך	הרבה	דוגמאות.	עלה	עניין	השותפות	עם	עמותת	אלע“ד	
)“אל	עיר	דוד“,	המרבה	בפעילות	של	"ייהוד	ירושלים"(	בניהול	הגן	הלאומי	בעיר	
דוד.	העמותה	עושה	רבות	בייזום	ובמימון	חפירות	באזור.	עמותה	זו	אינה	מסתירה	
את	העניין	הכלכלי	ואת	המגמה	החינוכית–פוליטית	שלה	כגוף	מוביל	וכספק	עיקרי	
של	המדריכים	במקום.	לדעת	מנהל	הרשות,	המצב	הנוכחי	של	שיתוף	הפעולה	הוא	

טוב	)ראה	על	כך	גם	בהמשך(.

נוספים	הפעילים	בתחום	שימור	האתרים	ופיתוחם	הם	עיריות	ומועצות	 גופים	 	.13
מקומיות	)דוגמת	החברה	לפיתוח	מזרח	ירושלים	המחזיקה	בחלק	מאתרי	העיר	
הנכבדים(.	להצלחה	רבה	זוכה	התכנית	“גן	קהילה“,	שבמסגרתה	נערכות	הדרכות	
בהתנדבות	באתרים	ובגנים.	מפעל	זה,	הנעשה	בשיתוף	עם	החברה	להגנת	הטבע,	

זוכה	להצלחה	במקומות	רבים.

יסודות	 המלמדים	 ובשיעורים	 באתרים	 ביקורים	 מעודדת	 החינוך	 מערכת	 	.14
בארכאולוגיה	כבר	בבתי	הספר	היסודיים.	ביזמת	משרד	החינוך	הוכנה	לפני	שנים	
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תכנית	הוראה	לבתי	ספר	תיכוניים	אך	משתתפים	בה	תלמידים	מעטים	יחסית.	
גופים	כדוגמת	החברה	להגנת	הטבע	ובתי	ספר	שדה,	יד	יצחק	בן–צבי	וחוגי	סיירות	

מציעים	לציבור	סיורים	ארכאולוגיים.

)נוסדה	 ועתיקותיה	 ישראל	 ארץ	 לחקירת	 החברה	 לפעילות	 נודע	 מיוחד	 מקום	 	.15
ב–1913(.	החברה	ריכזה	מפעלים	ארכאולוגיים	מרכזיים	דוגמת	החפירות	בחצור,	
והייתה	שותפה	להם.	בעבר	משכו	הכינוסים	של	 יהודה	 ובמערות	מדבר	 במצדה	
החברה	קהל	רב.	פעילות	זו	נמשכת	גם	היום,	אך	כאמור	נוספו	מוסדות	וגופים	
אחרים	הפעילים	בתחום.	החברה	מחזיקה	שני	כתבי	עת	ומוציאה	ספרים	רבים,	
בהם	גם	דוחות	ארכאולוגיים	רבי	כמות	ואיכות.	אחד	החשובים	שבפרסומיה	הוא	
הרבעון	“קדמוניות“,	המציג,	מאז	1967,	את	הארכאולוגיה	ואת	הממצאים	החדשים	

בפני	הקהל	הרחב.

הארכאולוגיה	והממצאים	נזכרים	לא	אחת	בעיתונות	הכתובה	והמשודרת.	הפרסום	 	.16
אינו	שיטתי	אלא	מותנה	בטיב	הממצאים	ולעתים	גם	ביכולת	הגופים	המקצועיים	
הידע	של	 במידת	 תלויה	 הכתבות	 איכות	 “לדחוף“,	את	ממצאיהם.	 ואף	 לפרסם,	

הכתב	ושל	העורכים.

ירידה	בפופולריות	של	הכינוסים	הארכאולוגיים	של	החברה	לחקירת	ארץ	ישראל	 	.17
ועתיקותיה	יצרה	רושם	כאילו	פחתה	התעניינות	הציבור	בארכאולוגיה.	אך	כאשר	
מצרפים	יחד	את	הפעילויות	השונות	של	הגופים	שנזכרו	למעלה,	עולה	שרושם	זה	

מוטעה.

 ד. מקום הארכאולוגיה בדיון האידאולוגי והפוליטי בארץ ישראל

ובמדינת ישראל

הדיון	בנושא	זה	בציבוריות	הישראלית	הוא	טעון	ומחייב	זהירות.	הוועדה	התבקשה	
בזהירות	 אלה	 בנושאים	 ודנה	 והפוליטיים	 החברתיים	 הצדדים	 מן	 להתעלם	 שלא	

ובצורה	שקולה	ככל	שעלה	בידה.

שבהם	 הראשית	 שלבי	 את	 בארץ	 הארכאולוגיה	 עברה	 כבר	 המדינה	 הקמת	 עם	 	.1
ניתן	מקום	מרכזי	לאיור	או	להוכחה	של	הרקע	הֵאלי	של	התנ“ך	או	של	הברית	
בציבוריות	 הארכאולוגיים	 לגילויים	 רבה	 חשיבות	 אז	 יוחסה	 עדיין	 אך	 החדשה,	
מצדה	 חשיפת	 כוכבא,	 בר	 מכתבי	 גילוי	 דוגמת	 וגילויים	 חפירות	 הישראלית.	
עצומה	 התעניינות	 עוררו	 הימים	 ששת	 מלחמת	 לאחר	 בירושלים	 החפירות	 או	
והתרגשות	גדולה.	אבל	במרוצת	הזמן	גבר	העניין	גם	באתרים	שאינם	יהודיים	אלא	
הונעה	מהעניין	המדעי	של	החוקר,	 ומוסלמיים.	העשייה	הארכאולוגית	 נוצריים	
או	 לפיתוח(	 המועדים	 באזורים	 שרידים	 של	 ותיעוד	 )בדיקה	 המעשי	 מהכורח	
ממשלתיים	 תקציבים	 התיירות(.	 ופיתוח	 תעסוקה	 )יצירת	 כלכליים	 משיקולים	
הוקצו	לחפירת	ערים	עתיקות	דוגמת	קיסריה	או	בית	שאן	משיקולים	כלכליים,	

אף	על	פי	שהאתרים	אינם	אתרים	יהודיים	דווקא.
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 הדעו צרח קרריצק 

מגמה	זו	התגברה	ככל	שהקיום	בארץ	נעשה	טבעי	ומובן	מאליו,	ולא	היה	צורך	 	.2
“מקראיים“	 או	 “יהודיים“	 לאתרים	 המשיכה	 הארכאולוגיה.	 מתחום	 ב“הוכחות“	
אתרים	 כשנחפרו	 גם	 נגלתה	 התלהבות	 של	 פחותה	 לא	 מידה	 אבל	 נחלשה.	 לא	
התקופה	 מן	 ויישובים	 מסגדים	 כנסיות,	 רומאיים,	 מונומנטים	 פרהיסטוריים,	

הביזנטית	והאסלאמית	הקדומה.

היהודים	 ההתיישבות	 והרחבת	 הימים	 ששת	 מלחמת	 אחרי	 הורגש	 ניכר	 שינוי	 	.3
מרגשת	 הייתה	 עברה	 ועם	 הארץ	 עם	 הפגישה	 הירוק.	 לקו	 שמעבר	 באזורים	
ומסעירה.	אבל	יש	לזכור	כי	רגשות	דומים	עלו	גם	בעת	ביקור	באתרים	מקראיים	

בירדן	דוגמת	נחל	ארנון	ויישובים	בגלעד,	בעמון	ובמואב.

לעומת	ההתקדמות	הארכאולוגית	המקצועית,	שלא	הייתה	חפה	מקשר	רגשי	טבעי,	 	.4
אבל	הייתה	חלק	מחקירת	תרבויות	העבר	בארץ	)כולל	עברה	היהודי(,	עלתה	תופעה	
של	שימוש	באתרים	היסטוריים	יהודיים	כעילה	ומכשיר	להשתלטות	על	שטחים	
הארכאולוגים	 של	 לזכותם	 האבות“.	 “ארץ	 בהיותם	 יהודים,	 בידי	 ויישובם	 אלה	
ייאמר	שעבודתם	הייתה	ועודנה	מקצועית	ולא	מוטה.	עם	זאת	נוצר	מצב	של	ניצול	
הישיבה	 זכות	 לעידוד	 גם	 ומכאן	 היהודי,	 העבר	 להדגשת	 כמכשיר	 הארכאולוגיה	

ליהודים	בחבלי	יהודה,	שומרון	וירושלים	העתיקה.

כתב	המינוי	של	חברי	הוועדה	כלל	בין	היתר	את	בחינת	יחסי	הגומלין	בין	המחקר	 	.5
הארכאולוגי	לבין	הסביבה	שבה	הוא	מתבצע.	ייאמר	מן	ההתחלה:	מינוי	החברים	
בוועדה	ובוועדות	המשנה	לא	נעשה	על	פי	עמדה	פוליטית	של	חבר	זה	או	אחר.	
אלו	לא	היו	ידועות	מראש	ולא	נחשפו	במהלך	הדיונים.	עם	זאת	הוועדה	ביקשה	
לשמוע	דברים	מפי	נציגים	של	גופים	המעידים	על	עצמם	שהם	מזוהים	עם	עמדות	
הציגו	 הפתוחים	 העיון	 ימי	 הארכאולוגית.	 לעשייה	 נוגע	 שהדבר	 ככל	 פוליטיות	
אפשרות	בפני	כל	אדם	להביע	את	עמדתו	גם	בנושאים	אלה.	למרבה	הצער	זכות	זו	

לא	נוצלה	במידה	הראויה.

במקביל	יזמה	הוועדה	פנייה	לאנשים	ולארגונים	הפעילים	בתחום	להופיע	בפניה.	 	.6
הוזמן	ראש	עמותת	אלע“ד,	שהיא	פעילה	ביותר	בארגון	חפירות	ובפעולות	יישוב	
וחינוך	באזור	עיר	דוד	וסביבתו.	הדובר	הוזמן	כדי	לאפשר	לו	להבהיר	בדרך	הנראית	
בעיניו	את	מדיניות	החפירה	ואת	מניעיה,	כמו	גם	את	פעילות	ההדרכה	הנעשית	
באתר	והמתבצעת	בעיקרה	בידי	אנשי	אלע“ד	השותפים	בניהול	הפארק	הלאומי.	
למרבה	הצער	נענתה	הבקשה	בסירוב	)שפורסם	לראשונה	בעיתונות(	ובהאשמות	
כאילו	הוועדה,	יושב	ראש	הוועדה	והאקדמיה	למדעים	בכלל	נגועים	בפוליטיזציה	
של	הארכאולוגיה.	מאחר	שכך,	וכדי	למנוע	טענות	של	חד–צדדיות,	הוחלט	למרבה	
הצער	לבטל	גם	פגישה	מתוכננת	עם	גופים	המתנגדים	לפעולות	הארכאולוגיות	של	

אלע“ד.

שנזכרו	 הארגונים	 מן	 דוברים	 לזמן	 באפשרותה	 היה	 לא	 שבו	 זה,	 דברים	 במצב	 	.7
בגופים	שונים	המנצלים	את	הארכאולוגיה	 לדון	 למעלה,	החליטה	הוועדה	שלא	
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להגשמת	מטרות	בעלות	משמעות	פוליטית	מידית.	עם	זאת	התקבלה	הדעה	כי	
הימנעות	מוחלטת	מהעלאת	השאלות	שעל	הפרק	היא	בבחינת	כניעה	לארגונים	

שאינם	מעוניינים	בדיון	ציבורי	בנושא.

לפיכך	עלו	בדיונים	נושאים	השנויים	במחלוקת,	ויש	להבהיר	כי	במקרים	אחדים	 	.8
אין	עמדה	אחידה	של	הוועדה,	וחברים	בה	הביעו	דעות	שונות.

אחת	הדוגמאות	המעידות,	לדעת	חברים,	על	שימוש	לא	ראוי	בשם	הארכאולוגיה	 	.9
הלאומי	 הגן	 בנושא	 הממשלה	 התנהלות	 היא	 ציבוריות	 או	 פוליטיות	 למטרות	
המיועד	בין	המדרון	המזרחי	של	הר	הצופים	לזה	של	הר	הזיתים.	בשטח	זה	עובר	
הרחבה	 כשטח	 בעבר	 הוצע	 והוא	 אדומים	 למישור	 ירושלים	 בין	 הראשי	 הכביש	
ארכאולוגיים	 אתרים	 במקום	 יש	 כי	 טענו	 הפארק	 מתכנני	 עיסאוויה.	 הכפר	 של	
גן	 הוא	אחת	הסיבות	המכריעות	בהשארת	השטח	 וכי	הצורך	לשמרם	 חשובים,	
נכונה.	האתר	הארכאולוגי	 אינה	 זו	 כי	טענה	 והתברר	 נסקר	בעבר	 פתוח.	האזור	
יוצר	של	כלי	אבן	-	מצוי	לצד	הכביש	ואין	סכנה	 החשוב	באזור	-	מערה	ובית	

לקיומו.

10.	פרויקט	אתרי	מורשת	הוא	מפעל	חיובי	המתנהל	בשנים	האחרונות	מטעם	משרד	
ראש	הממשלה.	במסגרת	זו	הממשלה	מטפחת	בתקציב	גדול	אתרים	שונים	)לא	רק	
ארכאולוגיים(	בעלי	ערך	תרבותי.	אלא	שתקציב	זה	מוקדש	במלואו	לאתרי	מורשת	
יהודיים	ולא	לתרבויות	אחרות	אשר	הטביעו	את	חותמן	על	תולדות	הארץ	ונופיה.	
חברים	העירו	כי	היה	ראוי	לכלול	ברשימה	גם	אתרים	שאינם	יהודיים,	כפי	שנוהגת	

הוועדה	לאתרי	מורשת	עולמית	מטעם	אונסק“ו.

11.	דוגמה	אחרת	שעליה	הצביעו	חברים	היא	ניהול	הגן	הלאומי	בעיר	דוד	שאחראית	
לו,	על	פי	תפקידה,	רשות	הטבע	והגנים.	אף	שהשטח	מוגדר	גן	לאומי,	התקבלה	
כשותף	בכיר	בהנהלת	האתר	עמותת	אלע“ד,	הפועלת	“לחיזוק	הקשר	היהודי	אל	
ירושלים,	ביסוס	נוכחות	יהודית	ותיירות	בעיר	דוד	בסילוואן	ובאתרים	הסמוכים“	
)אלע“ד,	ויקיפדיה(.	אלע“ד,	שברשותה	שטחי	קרקע	ובתים	שרכשה	במקום,	היא	
הגוף	המוביל	בייזום	ובניהול	חפירות	במקום,	המנוהלות	בדרך	כלל	ברמה	מקצועית	
טובה	בעיקר	בידי	רשות	העתיקות.	העמותה	היא	גוף	כלכלי	וארגוני	חזק	ומופקדת	
המחולקת	 הדפדפת	 למקום.	 הנשלחים	 וחיילים	 תלמידים	 הדרכת	 על	 למעשה	
למבקרים	)מטעם	עיריית	ירושלים,	רשות	הטבע	והגנים	ואלע“ד(	ואשר	על	שערה	
היבוסית,	 העיר	 לתיאור	 ככולה	 רובה	 מוקדשת	 העמותה,	 סמל	 בהבלטה	 מופיע	
תקופת	המלוכה	וימי	בית	שני.	אלף	ותשע	מאות	השנים	שלאחר	מכן	כמעט	שאינן	
נזכרות	בדפדפת.	הכפר	סילוואן	שמעבר	לקדרון	נזכר	רק	בהקשר	של	התיישבות	
התימנים	במקום	ב–1882.	נזכרת	העובדה	שמשפחת	מיוחס	בנתה	בית	על	שלוחת	
עיר	דוד,	אבל	אין	התייחסות	למתיישבי	המקום	שאינם	יהודים.	החיזיון	המוצע	
למבקרים	באתר	מציג	אף	הוא	את	תולדות	העיר	הצגה	לא	מאוזנת	ומדגיש	את	
ההתיישבות	של	אלע“ד.	חברים	טענו	כי	אין	זה	נכון	להעניק	לעמותה	בעלת	גוון	
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פוליטי	את	המעמד	הבכיר	במימון	החפירות	ובהצגת	האתר	לציבור	בהתעלמות	מן	
התושבים	הערבים	בגבעת	עיר	דוד	וסביבתה	הקרובה	)שכונת	ואדי	חיווה(.	לעומת	
זו	נשמעת	מפי	חלק	מן	החברים,	ובקרב	הציבור	הישראלי	בכלל,	תמיכה	 עמדה	

בפעילות	העמותה	ובשיתוף	הפעולה	עמה	מצד	גופים	ממשלתיים	ועירוניים.

העתיקות	 שמירת	 בין	 היחס	 היא	 בוועדה	 חברים	 עליה	 שהתריעו	 נוספת	 12.	בעיה	
והצגתן	הראויה	לבין	הבנייה	המודרנית.	מוסכם	על	הכול	כי	חייבת	להיות	פשרה	
תרבות	 ערכי	 על	 שמירה	 לבין	 העיר	 של	 מודרני	 ופיתוח	 בנייה	 של	 תכניות	 בין	
ומורשת	העולים	בחפירה.	עלתה	הטענה	כי	לא	אחת	חל	ויתור	מוקדם	על	נכסי	
ברובע	 והבינוי	 השיקום	 פעולת	 כי	 נטען	 בנייה.	 מיזמי	 לטובת	 ועתיקות	 תרבות	
היהודי	)בעיקר	בשנות	השבעים	והשמונים	של	המאה	הקודמת(	משקפת	העדפת	
בנייה	חדשה	על	פני	מתן	נוכחות	מלאה	לעתיקות.	לדעת	חברים	היה	ראוי	להשאיר	
בניינים	 ולא	להוסיף	 לציבור	חלקים	חשופים	שמורים	היטב,	או	מקורים	קלות,	
כולאים	את	 הישנים	של	הרובע(	אשר	 נהרסו	הבתים	 )בשטחים	שבהם	 חדשים	
השרידים	ומעלימים	את	חזותם.	כך	למשל	נחשף	לציבור	חלק	מן	הרחוב	הראשי	
הביזנטי	)הקארדו(,	אבל	ברוב	מהלכו	נכלא	הרחוב	ונחסם	מתחת	לבנייה	המודרנית,	

שרק	בחלקה	הייתה	במקום	בעת	חפירת	הרחוב.

דוגמה	נוספת	הוא	הבניין	של	עמותת	הקרן	למורשת	הכותל	שייבנה	בקצה	המערבי	 	
איליה	קפיטולינה	 העיר	 רחוב	ראשי	של	 גבי	שרידים	של	 על	 הכותל	 של	רחבת	
)ירושלים	הרומית(.	הקרן	מבטיחה	שימור	מרבי	של	השרידים	הקדומים	בקומת	
המסד,	אבל	ברור	שחלק	מן	השרידים	יכוסה	בקירות	ובעמודי	תמך.	רשות	העתיקות	
)שבדרך	כלל	דוחה	את	החלטתה	באשר	לגורל	השטחים	עד	תום	החפירה	במקום(	
על	 גם	 החפירה.	 של	 הראשונים	 מהשלבים	 כבר	 התכנון	 בעצם	 מעורבת	 הייתה	

מדיניות	זו	חלקו	חברים	בוועדה.

13.	המקרים	שנזכרו	למעלה	הובאו	על	ידי	חברים	כדוגמה	לשימוש	פוליטי	או	נדל“ני	
בשטחי	חפירות.	כאמור	לא	העריכו	החברים	כי	יש	סיכוי	להגיע	להסכמה	בנושאים	

אלה	לא	בוועדה	ולא	בציבור	בכלל.
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נספחים:

הדוח	כולל	שני	נספחים:	האחד,	שהציג	ד“ר	נתן	שלנגר,	דן	ב“ארכאולוגיה	מונעת“	
)preventive archaeology;	על	משקל	“רפואה	מונעת“(	ובמצב	החפירות	והשימור	

במערב	אירופה,	ובייחוד	בצרפת,	לנוכח	תכניות	הפיתוח.

בדבר	 העתיקות	 רשות	 של	 מסמך	 הוא	 דהרי(	 עוזי	 ד“ר	 בידי	 )חובר	 השני	 הנספח	
מבנהו	ומהותו	של	פרסום	מדעי	מתאים	של	חפירות	ארכאולוגיות	שעורכת	הרשות	

ועובדיה.
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דוח הוועדה - נוסח מלא

מבוא

בחודש	אוקטובר	2009	החליטה	מועצת	האקדמיה	הלאומית	הישראלית	למדעים	על	
הקמת	ועדה	לבדיקת	מצב	הארכאולוגיה	בישראל	)להלן:	הוועדה(.	על	פי	כתב	המינוי	
שניתן	לחברי	הוועדה	מידי	נשיא	האקדמיה	דאז	הפרופ‘	מנחם	יערי,	התבקשה	הוועדה	
לבדוק	את	רמתו	המדעית	והמקצועית	של	המחקר	הארכאולוגי	בישראל	ואת	תרומתו	
לשיח	המדעי	בכלל,	את	בחירת	הנושאים	והאתרים	למחקר	ואת	ההיבטים	המדעיים	

של	יחסי	הגומלין	בין	המחקר	לסביבה	שבה	הוא	מתבצע.

הוועדה.	 צפריר,	חבר	האקדמיה	למדעים,	לעמוד	בראש	 יורם	 ביקש	מפרופ‘	 הנשיא	
וסייעה	בהמשך	 2010,	תמכה	 לנשיאת	האקדמיה	בשנת	 רות	ארנון,	שמונתה	 פרופ‘	
עבודתה	של	הוועדה.	סיוע	רב	ניתן	לוועדה	מידי	פרופ‘	יוחנן	פרידמן,	ראש	החטיבה	
למדעי	הרוח	)עד	2013(,	שעקב	אחרי	התקדמות	הוועדה	והעלה	את	עבודתה	לדיון	
כן	סייעו	בעבודה	המנכ“ל	ד“ר	מאיר	צדוק,	מזכירת	הנשיא	 בישיבות	החטיבה.	כמו	
גב‘	דגנית	עזר	ואחריה	גב‘	סימה	דניאל,	מרכזת	החטיבה	למדעי	הרוח	גב‘	גליה	פינצי,	
דוברת	האקדמיה	אביטל	בר	ועוד	רבים	אחרים	שלא	נוכל	בגלל	קוצר	היריעה	לנקוב	
נצר	התמנה	 רפי	 ד“ר	 בשמם.	עבודתה	המעשית	של	הוועדה	החלה	בראשית	2010.	
למרכז	עבודת	הוועדה,	ועשה	בתפקידו	זה	עד	אפריל	2011,	ומאז	ועד	סיום	עבודת	

הוועדה	שימש	בתפקיד	זה	ד“ר	יצחק	שי.

החברים	 את	 יערי	 פרופ‘	 בירך	 	2010 ביוני	 	15 ביום	 הוועדה	 של	 הפתיחה	 בישיבת	
בשם	האקדמיה.	הוא	ציין	שכבר	פעלו	באקדמיה	כמה	ועדות	שבדקו	תחומים	שונים,	
יערי	 פרופ‘	 פעלו	בהתנדבות.	 הנוכחית,	 ובהן	 הוועדות,	 כל	 חיוביים.	 להדים	 זכו	 והן	
הבהיר	כי	האקדמיות	בעולם	המערבי	רואות	לעצמן	תפקיד	בבחינת	סוגיות	מדעיות	
שונות.	בחוק	האקדמיה	הישראלית	אף	נקבע	כי	אחד	מתפקידי	האקדמיה	הוא	לייעץ	
לממשלה	בתפקידים	מדעיים.	בשנים	האחרונות	היו	כ–15	ועדות	שדנו	בסוגיות	שונות	
מתחומי	מדעי	הרוח,	מדעי	הטבע,	אתיקה	ורפואה,	ואף	בענייני	מעשה,	דוגמת	תכנית	
בעתיד	 בהם	 להתמקד	 מבקשת	 שהאקדמיה	 עיקריים	 תחומים	 כמה	 יש	 ויסקונסין.	
לאחרונה	 עבודתה	 ועדה	שסיימה	 החינוכית.	 והעשייה	 החינוך	 נושא	 דוגמת	 הקרוב,	
הייתה	בתחום	הביו–רפואי.	לפני	כן	הייתה	בדיקה	של	ועדה	בראשות	ב“ז	קדר,	שדנה	
בתחום	לימודי	ההיסטוריה	באוניברסיטאות.	ועדה	אחרת	בראשותו	חיברה	דוח	כללי	
על	מצב	מדעי	הרוח,	שהיה	לו	הד	רחב	ביותר.	הוועדה	לבדיקת	מצב	הארכאולוגיה	
מצטרפת	לשורה	זו	של	בדיקת	תחומים	ומתמקדת	הן	בתמונה	המדעית	הן	באספקטים	
ועדת	 זה	עסקה	 בנושא	 ההוראה	האקדמית.	 באיכות	 לא	תעסוק	 הוועדה	 ציבוריים.	

בדיקה	לתחום	ההוראה	בארכאולוגיה	במועצה	להשכלה	גבוהה.

דיוני	הוועדה	אמורים	להגיע	למיצוי	עם	הגשת	דוח	סופי	אשר	יעמוד	לשיפוט	חיצוני.	
לאחר	אישור	הדוח	באקדמיה	הוא	יונגש	לציבור	ויפורסם	באתר	האקדמיה.
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חברי הוועדה וועדות המשנה

להשכלה	 במוסדות	 המכהנים	 לארכאולוגים	 עדיפות	 ניתנה	 הוועדה	 חברי	 בבחירת	
לא	 העתיקות.	 רשות	 של	 בכירים	 ולנציגים	 אמריטי(	 של	 מוגבל	 מספר	 )עם	 גבוהה	
ההשתייכות	למוסד	זה	או	אחר	הנחתה	את	הבחירה	אלא	הצורך	לשקף	את	תחומי	
המחקר	השונים:	הן	הארכאולוגיה	של	התקופות	השונות	)מן	התקופות	הפרהיסטוריות	
ועד	התקופה	המוסלמית(,	הן	תחומי	הדעת	המחקריים	)ארכאולוגים,	היסטוריונים	
וימי	הביניים,	מומחים	באנתרופולוגיה	פיזית	וחברתית,	חוקרים	 של	העת	העתיקה	

העוסקים	בשימוש	בטכנולוגיות	מתחום	המדעים	המדויקים	וכד‘(.

אלה	הם	חברי	הוועדה:

פרופ‘	)אמריטוס(	יורם	צפריר	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים	והאקדמיה	
הלאומית	למדעים,	יושב	ראש	הוועדה

ד“ר	גדעון	אבני	-	רשות	העתיקות

פרופ‘	דוד	אדן–ביוביץ	-	אוניברסיטת	בר–אילן

פרופ‘	שמואל	אייזנשטדט	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים	והאקדמיה	הלאומית	
למדעים.	פרופ‘	אייזנשטט	ז“ל,	מגדולי	הסוציולוגים	בעולם,	נפטר	זמן	קצר	לאחר	

שהוועדה	החלה	בעבודתה

פרופ‘	מיכל	ארצי	-	אוניברסיטת	חיפה

פרופ‘	אנה	בלפר–כהן	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים

פרופ‘	סיי	גיטין	-	מכון	אולברייט,	ירושלים

ד“ר	עוזי	דהרי	-	רשות	העתיקות

פרופ‘	זאב	וייס	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים

פרופ‘	סטיב	וינר	-	מכון	ויצמן	למדע

פרופ‘	עמיחי	מזר	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים	)נבחר	כחבר	האקדמיה	
הלאומית	למדעים	תוך	כדי	עבודת	הוועדה(

פרופ‘	מרגלית	פינקלברג	-	אוניברסיטת	תל–אביב	והאקדמיה	הלאומית	למדעים

פרופ‘	ישראל	פינקלשטיין	-	אוניברסיטת	תל–אביב

פרופ‘	)אמריטוס(	ב“ז	קדר	-	האוניברסיטה	העברית	בירושלים,	סגן	נשיא	האקדמיה	
למדעים

פרופ‘	סטיב	רוזן	-	אוניברסיטת	בן–גוריון	בנגב

פרופ‘	יואל	רק	-	אוניברסיטת	תל–אביב	והאקדמיה	הלאומית	למדעים
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באקדמיה	 הוראה	 לענייני	 הוועדה	 משנה:	 ועדות	 שלוש	 פעלו	 הוועדה	 מליאת	 לצד	
בראשות	פרופ‘	עמיחי	מזר,	הוועדה	לענייני	מחקר	בראשות	פרופ‘	סטיב	רוזן	והוועדה	
הדנה	ביחסי	חברה	וארכאולוגיה	בראשות	יורם	צפריר.	ועדות	המשנה	כללו	גם	חברים	
תל–אביב	 מאוניברסיטת	 גופר	 אבי	 פרופ‘	 המליאה:	 חברי	 שאינם	 שונים	 מתחומים	
צורף	לוועדה	לענייני	אקדמיה,	פרופ‘	מינה	עברון	מאוניברסיטת	חיפה	צורפה	לוועדה	
לענייני	מחקר,	פרופ‘	אליעזר	אורן	מאוניברסיטת	בן–גוריון	בנגב,	פרופ‘	אביעד	הכהן	
ונציג	 בבצלאל	 לאדריכלות	 המחלקה	 מן	 טרנר	 מייק	 פרופ‘	 משפט,	 שערי	 ממכללת	
ישראל	באונסק“ו	ופרופ‘	יוסף	פטריך	מן	האוניברסיטה	העברית	צורפו	כחברים	לוועדה	

לענייני	חברה	וארכאולוגיה.

כמו	כן	הוזמנו	לדיוני	הוועדה	ולדיוני	ועדות	המשנה	מומחים	ובעלי	תפקידים	שתרמו	
הרבה	לדיון	בתחומים	השונים:	מר	שוקה	דורפמן,	מנהל	רשות	העתיקות;	מר	אמיר	
יובל	ברוך,	מנהל	 גנור,	מנהל	היחידה	למניעת	שוד	עתיקות	ברשות	העתיקות;	ד“ר	
מחוז	ירושלים	ברשות	העתיקות;	מר	שאול	גולדשטיין,	מנכ“ל	רשות	הטבע	והגנים;	
מר	זאב	מרגלית,	אדריכל	רשות	הטבע	והגנים;	ד“ר	צביקה	צוק,	ארכאולוג	רשות	הטבע	
והגנים;	מר	יובל	פלג,	ראש	מחלקת	התכנון	ברשות	הטבע	והגנים;	מיכל	דייגי–מנדלס,	
חנות	 ובעל	 אספן	 ששון,	 גדעון	 מר	 ישראל;	 במוזיאון	 לארכאולוגיה	 ראשית	 אוצרת	

לחפצי	אמנות	עתיקה.

הצעיר,	 הדור	 מן	 ארכאולוגים	 עם	 ונפגשה	 המתדיינים	 מעגל	 את	 הרחיבה	 הוועדה	
המחקר	 במוסדות	 ומכהנים	 הדוקטור	 עבודת	 הגשת	 לאחר	 ספורות	 שנים	 רובם	
ובאוניברסיטאות.	כמו	כן	קיימה	הוועדה	שני	ימי	עיון	פתוחים	לציבור	)הודעה	על	
לארכאולוגיה(,	 במכונים	 האלקטרוני	 בדואר	 והופצה	 בעיתונות	 התפרסמה	 קיומם	
בימים	31-30	במאי	2012.	ימי	העיון	התקיימו	באולם	האקדמיה	למדעים,	והשתתפו	
בהם	חברי	הוועדה,	מרצים,	סטודנטים	ועובדי	רשות	העתיקות	וכן	אנשים	מן	הקהל	

הרחב.	הנושאים	שנדונו	היו	כדלקמן:

מצב	המחקר	הארכאולגי	בישראל:	פרופ‘	סטיב	רוזן	)יושב	ראש	ועדת	המשנה	למחקר(	
הציג	סיכום	ביניים	של	עבודת	ועדת	המשנה.	נערך	רב	שיח	שהשתתפו	בו	פרופ‘	עמיחי	

מזר,	ד“ר	רפי	פרנקל,	ד“ר	אליזבטה	בוארטו	וד“ר	אסף	נתיב,	והתקיים	דיון	פתוח.

הוראת	הארכאולוגיה	באקדמיה	בישראל:	פרופ‘	עמיחי	מזר	)יושב	ראש	ועדת	המשנה	
לענייני	הוראה	באקדמיה(	הציג	את	עבודת	הוועדה	והתרכז	בדוח	ההערכה	החיצוני	
שערכה	המועצה	להשכלה	גבוהה	בקרב	החוגים	לארכאולוגיה	במוסדות	האקדמיים	
בישראל	בשנת	2010.	דוח	מפורט	זה	עמד	במרכז	דיוני	ועדת	המשנה.	כמו	כן	נערך	
רב–שיח	ובו	השתתפו	פרופ‘	אורן	טל,	פרופ‘	זאב	וייס,	פרופ‘	אבי	פאוסט	ופרופ‘	סטיב	

רוזן.

 UMR( זה	ד“ר	נתן	שלנגר	 פתח	את	הדיון	בנושא	 העבודה	הארכאולוגית	בישראל:	
Trajectoires(,	אשר	סקר	בהרצאתו	את	מצב	הארכאולוגיה	במערב	אירופה	והדגיש	
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על	 דיבר	 העתיקות,	 רשות	 מנהל	 דורפמן,	 שוקה	 מר	 והשימור.	 המימון	 נושאי	 את	
הנושא	“רשות	העתיקות	-	פעילות	וחזון“.	בדיון	השתתפו	פרופ‘	איבון	פרידמן,	יו“ר	

מועצת	רשות	העתיקות,	וד“ר	צביקה	צוק,	ארכאולוג	רשות	הטבע	והגנים.

החברה	 בתחום	 העוסקים	 לנושאים	 הוקדש	 האחרון	 המושב	 וארכאולוגיה:	 חברה	
והארכאולוגיה.	פרופ‘	יורם	צפריר	מנה	את	הנושאים	שעמדו	לדיון	בפני	הוועדה,	ובהם	
שימור	אתרים	ושמירתם,	אתיקה	בארכאולוגיה,	שמירת	מורשת	וערכי	תרבות.	בדיון	

השתתפו	פרופ‘	רוני	רייך	ופרופ‘	רפי	גרינברג,	והתקיים	גם	דיון	בהשתתפות	הקהל.
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צרח קרריצק   דרוח מלא 

הארכאולוגיה בישראל - מבוא כללי

“ארכאולוגיה“	ביוונית	פירושה	“מדע	העבר“	והיא	מכוונת	גם	לעיסוק	בדברי	הימים.	
כך	למשל	קרא	יוסף	בן	מתתיהו	לספרו	על	קדמוניות	היהודים	בשם	“הארכאולוגיה	
היהודית“.	למן	המאה	השמונה–עשרה	שימש	המונח	“ארכאולוגיה“	את	המדע	העוסק	
בארכאולוגיה	 שראו	 היו	 בעבר	 האדם.	 בידי	 שנוצרו	 המוחשיים	 השרידים	 בחקירת	
מעין	מדע	עזר	להיסטוריה	)במובנה	המצומצם	כמקצוע	שבא	לאמת	-	או	לסתור	-	
ידיעות	בכתבי	הקודש	או	במקורות	כתובים	עתיקים(,	אבל	תפיסה	זו	אינה	מקובלת	
היום.	הארכאולוגיה	עוסקת	בשרידים	שהותיר	אחריו	האדם	גם	לפני	שהומצא	הכתב	
של	 מצבם	 על	 המידע	 את	 ומרחיבה	 מקורות,	 בעניינם	 שאין	 ובתקופות	 ובמקומות	
שלרוב	 נושאים	 	- ואמנותם	 כלכלתם	 חייהם,	 ותנאי	 יישוביהם	 מגוריהם,	 האנשים,	

אינם	מוצאים	ביטוי	נאות	בכתבים	ההיסטוריים.

מאז	תקופת	הרנסנס	ועד	המאה	השמונה–עשרה	הוקדש	המאמץ	הארכאולוגי	בעיקר	
לחיפוש	אוצרות	אמנות	וחפצים	יקרים,	בעיקר	באיטליה	ובארצות	שבהן	פרחה	התרבות	
היוונית	והרומית.	לאחר	זמן,	בעיקר	במאה	התשע–עשרה,	החלה	הארכאולוגיה	לקבל	
צביון	מדעי,	והעיסוק	בה	התרחב	לארצות	המזרח	הקרוב	והרחוק	ואף	ליבשת	אמריקה.	
הוקמו	מוזאונים	ארכאולוגיים,	נוסדו	כתבי	עת	מקצועיים,	והתייצבו	שיטות	עבודה	

מדעיות.

ארץ	ישראל,	במעמדה	כארץ	קודש	ליהודים	ולנוצרים,	משכה	את	תשומת	לבם	של	
סוקרים	וארכאולוגים	רבים.	בשליש	האחרון	של	המאה	התשע–עשרה	נערכו	סקרים	
וחפירות	בירושלים	ובמקומות	נוספים,	בעיקר	בידי	חוקרים	אירופיים,	דוגמת	אנשי	
הקרן	הבריטית	לחפירת	ארץ	ישראל.	בשנת	1890	חפר	סר	פלינדרס	פיטרי	בתל	אל	
על	 ואת	ההסתמכות	 וביסס	את	שיטת	החפירה	הסטרטיגרפית	 הצפוני	 חסי	שבנגב	
שברי	חרס	וממצאים	אחרים	כאמצעים	לתיארוכן	של	תקופות	ארכאולוגיות.	ראשוני	
החוקרים	במחצית	הראשונה	של	המאה	העשרים	היו	ארכאולוגים	אירופים	ואמריקאים	
שעבדו	במימון	קרנות	מחקר	ובתי	ספר	לארכאולוגיה	שהוקמו	בירושלים.	חלקם	של	
היהודים	תושבי	הארץ	בפעילות	זו	היה	קטן	אף	על	פי	שהחברה	לחקירת	ארץ	ישראל	
ועתיקותיה	נוסדה	כבר	בשנת	1913.	עיקר	הפעילות	הארכאולוגית	ושימור	האתרים	
עשתה	 המחלקה	 הבריטי.	 המנדט	 ממשלת	 של	 העתיקות	 מחלקת	 אנשי	 בידי	 נעשו	
עבודה	למופת,	וארכיונה	משמש	את	החוקרים	עד	ימינו.	מוזיאון	רוקפלר	בירושלים	

ריכז,	מאז	פתיחתו	בשנת	1938,	את	מרב	הממצאים	שעלו	בחפירות	בארץ.

שינוי	חשוב	חל	עם	הקמת	החוג	לארכאולוגיה	באוניברסיטה	העברית	בירושלים	בשנת	
1934.	קדמו	להקמתו	חפירות	של	אנשי	האוניברסיטה	דוגמת	החפירות	של	ל“א	מאיר	
וא“ל	סוקניק	ליד	החומה	השלישית	בירושלים,	חפירת	בית	הכנסת	בבית	אלפא	בידי	

סוקניק	והחפירות	בבית	הקברות	של	בית	שערים,	שניהל	בנימין	מזר.

מפנה	עצום	חל	עם	הקמת	המדינה.	החפירה	שניהל	בנימין	מזר	בתל	קסילה	בשנת	
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חפירה	 שיטות	 השנים.	 עם	 ורבו	 שהלכו	 מודרניות,	 חפירות	 של	 עידן	 פתחה	 	1948
ומתודולוגיות	מחקריות	מתחדשות	ברחבי	העולם	התקבלו	בארכאולוגיה	הישראלית.	
מפעלים	רחבי	היקף	דוגמת	חפירות	חצור	מטעם	האוניברסיטה	העברית,	בניהולו	של	
יגאל	ידין,	ועשרות	חפירות	בשנות	השישים	המוקדמות	הציבו	את	המחקר	הישראלי	
בחזית	המחקר	בארץ,	ומאז	חלקם	של	הארכאולוגים	הישראלים	בארץ	רב	מזה	של	
החוקרים	הזרים.	חוקרים	ישראלים	הרבו	להשתתף	במפגשים	מקצועיים	בין–לאומיים	
ולפרסם	את	מחקריהם	מעל	לבמות	בין–לאומיות.	את	מחלקת	העתיקות	של	תקופת	
המנדט	החליף	אגף	העתיקות	שבמשרד	החינוך	הישראלי;	מנהלו	הראשון	ומי	שעיצב	
העתיקות.	 רשות	 במקומו	 הוקמה	 	1989 מאז	 ייבין.	 שמואל	 היה	 פעולתו	 דרכי	 את	
לימים	תפסה	הרשות	את	המקום	המרכזי	בעשייה	הארכאולוגית	בארץ,	כפי	שיוצגו	
הדברים	בהמשך.	נתונים	מפורטים	יחסית	על	מצב	המחקר	הן	מבחינה	כמותית	הן	

מבחינה	איכותית	יובאו	בהמשך.

החוג	לארכאולוגיה	באוניברסיטה	העברית	בירושלים	הוקם	כאמור	בשנת	1934,	ובו	
התגבשה	הוראת	הארכאולוגיה	במדינת	ישראל.	מאז	1969	נוספו	חוגים	ומכונים,	ראשית	
בתל–אביב,	ובהמשך	באוניברסיטת	חיפה,	באוניברסיטת	בר–אילן	ובאוניברסיטת	בן–
גוריון	בנגב.	במכון	ויצמן	למדע	פועל	מרכז	קימל,	המקשר	בין	הארכאולוגיה	למדעי	

הטבע	ולמדעים	המדויקים.

הפעילות	הארכאולוגית	המתנהלת	היום	בארץ,	הן	בלימוד	הן	במחקר,	ענפה	ביותר,	
רבת	פנים	אך	גם	עתירת	בעיות.	הוועדה	לבדיקת	מצב	הארכאולוגיה	מבקשת	להציג,	
לראשונה,	תמונה	רחבת	היקף	ומלאה	ככל	האפשר	של	הפעילות	הארכאולוגית,	של	
ההיסטוריים	 והאתרים	 הארכאולוגיה	 של	 מקומם	 ושל	 בנושא	 האקדמית	 ההוראה	
בחיים	הציבוריים	בישראל.	היא	מבקשת	גם	להעיר	על	מגמות	התפתחות,	חיוביות	
החברה	 ביחסי	 העוסקים	 בתחומים	 הן	 והמחקר	 ההוראה	 בתחומי	 הן	 שליליות,	 או	
בקרב	 כללית	 דעים	 תמימות	 הייתה	 מסוימים	 בתחומים	 והארכאולוגיה.	 הישראלית	
הישראלית	 החברה	 שבין	 המגע	 בתחום	 בעיקר	 אחרים,	 בנושאים	 ואילו	 החברים,	
לדעות	 מקום	 ייתן	 והדוח	 הוועדה,	 חברי	 בקרב	 הדעות	 נחלקו	 כיום,	 לארכאולוגיה	

השונות	מבלי	להכריע	ביניהן.
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 וה ואשרן | ידעעדער אהצמעער 

פרק ראשון | עניינים אקדמיים

בד	בבד	עם	עבודת	הוועדה	זימנה	המועצה	להשכלה	גבוהה	ועדת	בדיקה	בין–לאומית	
משלה	לצורך	בדיקת	מצב	הארכאולוגיה	באקדמיה	הישראלית	)להלן:	ועדת	המל“ג(.	
הזימון	הוא	אקראי,	וחברי	הוועדה	מטעם	האקדמיה	נתנו	את	הבכורה	לוועדת	המל“ג,	
אשר	הכניסה	גם	את	יסוד	ההשוואה	בין	המתרחש	באקדמיה	הישראלית	למתרחש	
באוניברסיטאות	בעולם.	בראש	ועדת	המל“ג	עמד	פרופ‘	צ‘רלס	סטאניש	)ראש	מכון	
קוטסן	לארכאולוגיה	באוניברסיטת	קליפורניה	בלוס	אנג‘לס(,	וחבריה	היו	פרופ‘	סוזן	
בר	 עופר	 פרופ‘	 בראון(,	 באוניברסיטת	 לארכאולוגיה	 ז‘וקובסקי	 מכון	 )ראש	 אלקוק	
יוסף	)אוניברסיטת	הרוורד(,	פרופ‘	מנפרד	ביטאק	)אוניברסיטת	וינה(,	פרופ‘	מלינדה	
העברית	 )האוניברסיטה	 מזר	 עמיחי	 פרופ‘	 בוושינגטון(,	 הסמיתסוני	 )המכון	 זדר	
פינקלברג	 פרופ'	 תל–אביב(.	 )אוניברסיטת	 פינקלברג	 מרגלית	 ופרופ‘	 בירושלים(	
ופרופ'	מזר	היו	חברים	גם	בוועדה	מטעם	האקדמיה.	ועדת	המל“ג	החזיקה	מול	עיניה	
והמכונים	 החוגים	 לה	 שהגישו	 עצמית	 הערכה	 מסמכי	 ובראשם	 מרובים,	 מסמכים	
ועם	 מורים	 עם	 הרבה	 ונפגשה	 השונים	 במכונים	 ביקרה	 היא	 כן	 כמו	 לארכאולוגיה.	
שהיא	 משום	 היתר	 בין	 מרובה,	 חשיבות	 הבין–לאומית	 הוועדה	 לעבודת	 תלמידים.	
דנה	בנושאים	המוכרים	היטב	למורים	ולמוסדות	בארץ,	והיא	גם	מאפשרת	למוסדות	
וליחידים	בישראל	לבחון	את	עמדתם	בפרספקטיבה	בין–לאומית.	המל“ג	באדיבותה	
ויושב	הראש	של	ועדת	המשנה	להערכת	איכות	מטעמה	פרופ‘	נחום	פינגר	ועמו	גב‘	
מיכל	נוימן	מן	המל“ג	הסכימו	להעמיד	לעיוננו	את	החומר	שהצטבר	בידיה,	בהסכמת	
	,2012 שנת	 בסוף	 הוגש	 המל“ג	 ועדת	 של	 הסופי	 הדוח	 והאוניברסיטאות.	 המכונים	

וניתן	למצוא	אותו	ואת	התגובות	לו	באתר	האינטרט	של	המל“ג.

תודה	 לה	 חבים	 ואנו	 המל“ג,	 ועדת	 שהציגה	 בחומר	 רבות	 השתמשה	 שלנו	 הוועדה	
לפרק	 מכוונות	 המל“ג	 ועדת	 של	 המסקנות	 עיקר	 בסיכומיה.	 להשתמש	 הרשות	 על	
הנוכחי,	הדן	בעניינים	אקדמיים,	אבל	יש	עניינים	שאליהם	נתייחס	גם	בפרק	השני,	
רבה	 במידה	 עוקבת	 שלמטה	 וההמלצות	 המסקנות	 רשימת	 המחקר.	 במצב	 העוסק	
אחר	מסקנות	הוועדה	מטעם	המל“ג	ומשלבת	בהן	את	הדיונים	שהתקיימו	במסגרת	
הוועדה	לבדיקת	מצב	הארכאולוגיה	וועדת	המשנה	לענייני	אקדמיה.	כמו	כן	יש	כאן	
ביטוי	לדעות	שעלו	בפגישה	עם	החוקרים	הצעירים	ובמפגש	הציבורי	הפתוח	שנערכו	
בשנת	2012,	ואשר	התקבלו	על	דעת	הוועדה.	כאמור,	הקמת	הוועדה	הבין–לאומית	
מטעם	המל“ג	ענתה	על	ציפיותיהם	של	חברים	בוועדה	שציינו	את	הצורך	למצוא	דרכי	
השוואה	בין	מצב	הארכאולוגיה	באוניברסיטאות	בישראל	לבין	מצבה	באוניברסיטאות	

אחרות	בעולם	המערבי.

הוועדה	מסכימה	עם	מסקנות	ועדת	המל“ג	בהערכה	כי	הפעילות	הארכאולוגית	 	.1
בישראל	תואמת	את	הסטנדרטים	הבין–לאומיים	בהוראה	ובמחקר.	מצב	ההוראה	
משביע	רצון,	וקיים	פוטנציאל	להתחזקות	בעתיד.	בכל	המחלקות	שבדקה	ועדת	
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המל“ג	נמצא	כי	הרמה	האקדמית	של	אנשי	הסגל	גבוהה,	וכי	מבחר	נושאי	המחקר	
של	אנשי	הסגל,	המוצגים	לפני	הסטודנטים,	הוא	מגוון	ומרשים.	מרבית	חברי	הסגל	
באוניברסיטאות	מקיימים	מחקר	פורה	ומפרסמים	את	תוצאותיו	בצורה	משביעת	
רצון	גם	אם,	כפי	שנראה	בהמשך,	קיים	פיגור	בקצב	פרסום	הדוחות	הארכאולוגיים,	
במיוחד	כאשר	מדובר	במפעלים	ובחפירות	רחבי	היקף.	רמת	המחויבות	להוראה	
השונות.	 ברמות	 סטודנטים	 של	 התלהבותם	 רמת	 גם	 וכך	 גבוהה	 היא	 ולמחקר	
במקרים	רבים	קיימת	עבודת	מחקר	בצוות,	שבה	שותפים	לחוקרים	הבכירים	גם	
יש	 לתארים	מתקדמים	 עולה	שלתלמידים	 מכאן	 ושלישי.	 שני	 לתואר	 תלמידים	
בדרך	כלל	אפשרות	להיחשף	למחקר	הארכאולוגי	ולהפוך	לחוקרים	עצמאיים	בעלי	

הכשרה	מתאימה.

הוועדה	הבין–לאומית	התרשמה	מן	המאמצים	הרבים,	שהוכתרו	לא	אחת	בהצלחה,	 	.2
להשיג	תקציבי	מחקר	מקרנות	שונות,	ובהן	הקרן	הישראלית	למדע,	קרנות	מחקר	
תחרותיות	בחו“ל,	כולל	האיחוד	האירופי	וכן	מוסדות	שונים	בארץ	ובחו“ל.	כפי	
שנראה	בהמשך,	נושא	התקצוב	הוא	אחת	מן	הבעיות	המעיקות	ביותר	על	חוקרים	

בארץ,	במיוחד	כאשר	מדובר	במפעלים	הנמשכים	לאורך	זמן.

לחקור	 המבקשים	 ההיסטוריים“,	 “המדעים	 מקבוצת	 חלק	 היא	 הארכאולוגיה	 	.3
המקובל,	 פי	 על	 ועוד.	 אבולוציה	 פלאואונטולוגיה,	 גאולוגיה,	 דוגמת	 העבר,	 את	
למדעי	 לפקולטות	 משויכות	 השונות	 באוניברסיטאות	 לארכאולוגיה	 המחלקות	
הרוח.	יש	בכך	היגיון	רב	מבחינת	הנושאים	הנלמדים	ומבחינת	המתודולוגיה,	אבל	
לא	תמיד	מכירות	האוניברסיטאות	בכלל	והפקולטות	בפרט	בצרכים	המיוחדים	של	
החוגים	לארכאולוגיה,	הן	מבחינת	ההוראה	הן	מבחינת	המחקר.	על	האוניברסיטאות	
מוטלת	החובה	להקצות	משאבים	הולמים	לצורך	סיורים,	חפירות	לימודיות	והפעלת	
מעבדות	באופן	שוטף	וקבוע.	בחלק	מן	האוניברסיטאות	קיימת	הפרדה	בין	“חוג	
לארכאולוגיה“,	הממונה	על	הלימודים	האקדמיים,	ובין	“מכון	לארכאולוגיה“,	הממונה	
על	המחקר	ועל	החזקת	אנשי	צוות	נוספים	שאינם	מורים	קבועים	בחוג.	הפרדה	
תקציבים	 המעמידות	 שהאוניברסיטאות,	 גורמת	 ולעתים	 מלאכותית,	 נראית	 זו	
והמקצועות	 המעבדות	 הטכני,	 הסיוע	 של	 להיותם	 ערות	 אינן	 ישירה,	 להוראה	
הנלווים	שבמכון	חלק	בלתי	נפרד	מן	הפעילות	הארכאולוגית	ושתרומתם	חיונית	
להצלחת	המחקר	הארכאולוגי.	הוועדה	ממליצה	שהאוניברסיטאות	יעמידו	תקציב	

ראוי	לקיום	פעילות	חיונית	זו.

הוועדה	אימצה	את	דעתם	של	חברי	הוועדה	הבין–לאומית	שלפיה	מוטל	עול	כבד	 	.4
מדי	על	כתפי	אנשי	הסגל	הצעירים	בהוראה	ובהדרכה,	בעודם	מחויבים	לקדם	את	

מחקריהם	ולהשיג	מימון	בשבילם.

כמו	כן	נראית	לוועדה	הצעת	הוועדה	הבין–לאומית	-	לכלול	את	הדרכת	הסיורים	 	.5
ואת	החפירות	הלימודיות	במטלות	ההוראה	הרגילות	של	המורים.

478



| 37 |

 וה ואשרן | ידעעדער אהצמעער 

הוועדה	מדגישה	את	ייחודה	של	הארכאולוגיה	כתחום	מדעי	המפגיש	במידה	רבה	את	 	.6
מדעי	הרוח	עם	מדעי	הטבע.	שילוב	אידאלי	זה	הולם,	אולי	יותר	מכל	תחום	אחר,	
את	רוח	המחקר	הבין–תחומי.	בשל	מיקומם	של	החוגים	לארכאולוגיה	בישראל	
כלל	 )שבדרך	 ישראל	 ארץ	 ולימודי	 יהדות	 בלימודי	 או	 הרוח	 למדעי	 בפקולטות	
תקציבי	המחקר	שלהן	דלים	ביחס	לתקציבי	הפקולטות	של	המדעים	המדויקים(	
תקצובם	אינו	הולם,	ואין	בידם	לבצע	מחקר	שדה	ולקיים	מעבדות,	עבודת	שדה	
העוסק	 בפרק	 בהמשך,	 גם	 נדון	 זה	 )עניין	 מדעי	הטבע	 עם	 ומחקרים	משותפים	
במצב	המחקר(.	ראוי	אפוא	שמימון	תחום	הארכאולוגיה	באוניברסיטאות	יהלום	
המחקר	 קיום	 את	 ויאפשר	 המקצוע	 של	 והלגיטימיים	 המתבקשים	 הצרכים	 את	
הבין–תחומי	הראוי.	במצב	זה	יש	לראות	בארכאולוגיה	תחום	ייחודי	שיש	לממנו	

על	פי	קריטריונים	הקרובים	יותר	לאלה	של	מדעי	הטבע.

נושא	הנדון	הרבה	בדיוני	הוועדה	ובדיוני	הוועדה	הבין–לאומית	הוא	ההפרדה	בין	 	.7
לימודי	התואר	הראשון	ללימודי	התואר	השני.	נושא	זה	עומד	לדיון	גם	במסגרת	
החוגים	לארכאולוגיה	באוניברסיטאות	השונות.	ההמלצה	היא	להגדיר	את	מטרות	
הידע	 בסיס	 את	 להרחיב	 יש	 הראשון	 התואר	 בלימודי	 ושלב.	 שלב	 בכל	 הלימוד	
הכללי	בדרך	של	הוספת	מבואות	בתחומים	שונים	ומשיקים	דוגמת	ההיסטוריה	
של	ציוויליזציות	קדומות,	אנתרופולוגיה	חברתית,	יחסי	גומלין	בין	אדם	לסביבה	
ז“ל,	מבחירי	הסוציולוגים	בעולם,	 אייזנשטדט	 פרופ‘	שמואל	 הוועדה	 וכד‘.	חבר	
הביע	את	הדעה	שיש	לחזק	את	המתודולוגיה	הסוציולוגית	במחקר	הארכאולוגי.	
עניין	זה	חשוב	במיוחד	לארכאולוגים	החוקרים	את	עלייתן	וירידתן	של	ממלכות	
ושל	תרבויות.	בעניין	זה	העירו	חברים	בוועדה	כי	כבר	היום	משתמשים	בהוראה	
ובמחקר	לא	מעט	במתודות	מתחום	האנתרופולוגיה	החברתית	ומתחומים	משיקים,	

אבל	ראוי	לתת	את	הדעת	לנקודה	זו.

הוועדה,	כמו	גם	ועדת	המל“ג,	הצביעה	על	חולשה	נפוצה	בקרב	תלמידים	בתחומי	 	.8
החשיבה	הביקורתית	ובכושר	הכתיבה	והניסוח.	ראוי	לחזק	תחומים	אלה.

דלים	 לימודי	התואר	השני	 פיה	 ועדת	המל“ג	שעל	 לוועדה	המסקנה	של	 נראית	 	.9
מדי	ויש	לחזקם	בהיצע	של	קורסים	בעלי	אופי	מקצועי,	שייעודם	להכשיר	את	
התלמידים	לעבודת	מחקר.	קורסים	מקצועיים	העוסקים	בטיפולוגיה	של	קרמיקה	
או	של	כלי	צור,	הניתנים	כיום	במסגרת	הלימודים	לתואר	הראשון,	יילמדו	בעיקר	
במסגרת	התואר	השני.	כמו	כן	יש	להדגיש	בלימודי	התואר	השני	את	שימושי	המדע	
בארכאולוגיה	ואת	לימודי	השפות	העתיקות.	ההמלצה	היא	לקיים	בחינות	מסכמות	
בירושלים,	 העברית	 באוניברסיטה	 קיים	 זה	 )נוהל	 השני	 התואר	 לימודי	 בסוף	
אך	אין	הוא	מאפיין	את	כלל	האוניברסיטאות	בארץ(.	חברים	בוועדה	העירו	כי	
היום	מדיניות	האוניברסיטאות	היא	לצמצם	עד	כמה	שאפשר	את	מספר	השעות	
המותרות	בלימודי	התואר	השני.	התביעה	להעביר	את	שיעורי	ה“מיומנויות“	לשלב	
זה	תפגוש	מציאות	שבה	אין	מספר	הולם	של	שעות	הוראה.	יש	לתת	את	הדעת	על	

סתירה	זו.
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התקופות	 פי	 על	 לתחומים	 המסורתית	 ההפרדה	 כי	 הוועדה	 התרשמה	 כן	 כמו	 	.10
)התקופות	הפרהיסטוריות,	תקופות	המקרא,	התקופות	הקלאסיות	ובמידה	פחותה	
התקופות	המאוחרות(	היא	חדה	מדי.	התופעה	אופיינית	לכל	רמות	הלימוד.	ראוי	
אינם	 רבים	 נושאים	 התרבותית.	 ההמשכיות	 את	 ולהדגיש	 התקופות	 בין	 לשלב	
בארכאולוגיה	 ובהגזמה,	 בעיקר,	 מתרכזת	 וההוראה	 ההוראה,	 בתכנית	 כלולים	
הפרהיסטוריות(.	 התקופות	 להוציא	 )אולי	 הקרובה	 והסביבה	 ישראל	 ארץ	 של	
מצב	זה	יוצר	הרגשת	בידוד	ואפילו	ניתוק	ופריפריאליות	לעומת	שדות	ההוראה	
המקובלים	בעולם.	יש	לחשוב	על	הקמת	מסגרות	לימודים	שבהן	יודגש	מקומן	של	
ההתפתחויות	בארץ	ישראל	על	רקע	התפתחות	התרבות	האנושית	בעולם.	ניתן	
להרחיב	את	ההוראה	מנקודת	מבט	של	גישה	משווה	ולחזק	את	הבסיס	התאורטי	

של	המחקר	הארכאולוגי	בגישה	מרחיבה	וכוללנית.

הארכאולוגיה	של	התקופות	 הוראת	 היחסית	של	 החולשה	 על	 מצביעה	 הוועדה	 	.11
המאוחרות	)התקופה	המוסלמית	הקדומה,	התקופה	הצלבנית	והתקופה	המוסלמית	
המאוחרת(	באוניברסיטאות	בישראל	ורואה	צורך	בחיזוק	ההוראה	והמחקר	בנושאי	

תקופות	אלו.

לימוד	 במדורי	 מרכזיים	 מורים	 כמה	 של	 לגמלאות	 יציאה	 היא	 מצויה	 תופעה	 	.12
להחליש	מאוד	את	מעמד	המדור	 עלולה	 זו	 תופעה	 בתוך	תקופה	קצרה.	 שונים	
וכן	על	מעמד	המחלקות	 יכולתו	לשמור	על	רמה	נאותה	בהוראה	ובמחקר	 ואת	
במערך	הכלל–אוניברסיטאי.	נדרשת	ערנות	רבה	ותכנון	מראש	של	תוספת	מורים	
מצד	המוסדות	והחוגים	עצמם	כדי	למנוע	ירידה	ברמת	ההוראה,	ברמת	המחקר	

וביוקרת	המחלקות	במערך	הבין–אוניברסיטאי.

בעולם	 הנורמה	 והשלישי.	 השני	 התואר	 בלימודי	 השפות	 לימודי	 את	 לחזק	 יש	 	.13
היא	דרישת	ידע	של	שתי	שפות	אירופיות	ברמת	תלמידי	המחקר.	לימוד	יוונית	
מתקדמים	 לתלמידים	 הכרחי	 השפות(	 שתי	 מסוימים	 )ובנושאים	 לטינית	 או	
בארכאולוגיה	קלאסית.	לתלמידי	הארכאולוגיה	של	תקופת	המקרא	מומלץ	לימוד	
הכרחית	 הערבית	 הלשון	 ואוגריתית(.	 חיתית	 )ולמתמחים	 אכדית	 או	 מצרית	
הביניים	 ימי	 של	 וצרפתית	 לטינית	 )וכן	 המוסלמית	 הארכאולוגיה	 ללימודי	
למתמחים	בארכאולוגיה	צלבנית(.	עם	זאת	יש	להביא	בחשבון	כי	לימוד	לשונות	
עתיקות,	שהוא	לכאורה	תביעה	המובנת	מאליה,	“גוזל“	הרבה	מן	הסכום	המוגבל	
של	שעות	הלימוד	שהסטודנט	מחויב	בהן.	המדריכים	האישיים	ממליצים	על	לימוד	
הלשונות	העתיקות	)בשלב	הלימודים	לתואר	שני	ושלישי(,	אך	אין	בידם	לכפותו.	
השינוי	יבוא	רק	כאשר	האוניברסיטאות	יכירו	בלימוד	השפות	העתיקות	כדרישה	
ייחודית	נוסף	על	שעות	ההוראה	הנדרשות	לתואר	ויאפשרו	את	הלימודים	האלה	

מבלי	לחייב	את	התלמידים	בתשלום	נוסף.

את	 המרחיבים	 קורסים	 ללמוד	 המתקדמים	 בשלבים	 התלמידים	 את	 לעודד	 יש	 	.14
הדעת	)למשל	בתחומי	מדע	הדתות,	היסטוריה	כללית,	תולדות	האמנות,	גאוגרפיה	
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עמ‘	 להלן	 כך	 על	 וראה	 הטבע,	 במדעי	 וכן	 החברה	 במדעי	 בסיסיים	 קורסים	 או	
עבור	שעות	 נוסף	 לגבות	תשלום	 במוסדות	 כיום	 לעבר,	מקובל	 בניגוד	 	.)46-43
הן	 כלליים	 לימודים	 הן	 המגביל	 גורם	 הוא	 הנוסף	 אלו.	התשלום	 נוספות	 לימוד	
לימודי	שפות	עתיקות	בהיקף	רחב	מן	המינימום	ההכרחי.	ראוי	לשקול	מדיניות	
גדול	 ולאפשר	חופש	 ולתקצוב(	 לתכנון	 הוועדה	 רבה	 במידה	 קובעת	 )שאותה	 זו	
תחומים	 ובלימוד	 נוספות	 שפות	 ברכישת	 המתקדמים	 השלבים	 לתלמידי	 יותר	
תשלומים	 לבטל	 האוניברסיטאות	 בפני	 ממליצה	 הוועדה	 חדשים.	 ודיסציפלינות	

נוספים	אלה.

הוועדה	רואה	צעד	חיוני	בחיוב	התלמידים	לתואר	ראשון	בקורס	בסיסי	בשימוש	 	.15
בתחומי	 השונות	 ולגישות	 לשיטות	 ובחשיפתם	 בארכאולוגיה	 מדויקים	 במדעים	
באוניברסיטאות	 זה	שנים	 ניתנים	 קורסים	בתחומים	אלה	 כי	 יצוין	 מחקר	אלה.	
מטבע	 ושלישי.	 שני	 לתואר	 בלימודים	 במיוחד	 זו,	 מגמה	 לחזק	 יש	 אך	 השונות	
הדברים	אין	ביכולת	האוניברסיטאות	לקיים	מעבדות	ומרכזי	מחקר	בכל	אחד	מן	
המקצועות	המדעיים,	ובפועל	עלה	כי	כל	אוניברסיטה	מחזיקה	מומחים	ומעבדות	
בתחום	מסוים.	ועדת	המל“ג	המליצה,	והדברים	עלו	אף	בדיוני	ועדת	הבדיקה,	כי	
חמש	האוניברסיטאות	יתארגנו,	בתמיכת	המל“ג,	להוראה	משותפת	של	השימוש	
המליצה	 המל“ג	 ועדת	 והשלישי.	 השני	 התואר	 ברמות	 בארכאולוגיה	 במדעים	
למדעי	 קימל	 מרכז	 עם	 שיתוף	 תוך	 בין–אוניברסיטאי	 לימודים	 מסלול	 להקים	
לימוד	 בימי	 יתקיימו	 זה	 במסלול	 הלימודים	 למדע.	 ויצמן	 במכון	 הארכיאולוגיה	
מרוכזים	וילמדו	בהם	סטודנטים	מן	האוניברסיטאות	השונות.	צוין	כי	גם	כיום	יש	
שיתופי	פעולה	בין	אוניברסיטאות	לבין	מכון	ויצמן	למדע	בתחומים	שונים	)כמו	
גם	בין	האוניברסיטאות	עצמן(.	בקרב	חברי	הוועדה	היו	מי	שהביעו	ספק	בישימות	
בבניית	 ואף	 מרוכזים	 לימוד	 בימי	 המדעים	 בתחום	 הלימודים	 את	 לרכז	 ההצעה	

מערכת	לימוד	משותפת	לחוגים	השונים.

ועדת	המל“ג	התרשמה	כי	מספר	התלמידים	ללימודי	התואר	השני	והשלישי	בארץ	 	.16
גדול	בהרבה	ממספר	מקומות	העבודה	הקיימים	בארץ	ומן	האפשרות	לקלוט	את	
כל	המסיימים	בעבודות	בתחום.	באוניברסיטאות	המובילות	בארצות	הברית	למשל	
מספר	התלמידים	קטן	יותר	ומותנה	במספר	המלגות.	אין	הוועדה	ממליצה	להגביל	
את	מספר	התלמידים	)עניין	שאינו	בשליטה	והוא	נוגד	את	החופש	האקדמי(,	אך	
שממילא	 המלגות,	 כספי	 את	 לחלק	 ובמיוחד	 זה	 לעניין	 להתייחס	 ממליצה	 היא	
הם	מצומצמים,	לתלמידים	הבולטים	ביותר	ולאו	דווקא	לכל	מי	שנרשם	ללימודי	

התואר	השלישי.

בשל	מספרם	הקטן	של	חברי	הסגל	בכמה	מן	המחלקות,	המקשה	על	קיום	תכנית	 	.17
בעיקר	 בין–מוסדיים,	 פעולה	 שיתופי	 על	 ממליצה	 הוועדה	 מקיפה,	 לימודים	

בלימודים	לתואר	השני.

עלתה	השאלה	אם	ראוי	לעודד	את	תלמידי	התואר	השלישי	לכתוב	את	עבודות	 	.18
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הדוקטור	שלהם	באנגלית.	בעבר	אפשרו	האוניברסיטאות,	ככלל,	כתיבה	בשפות	
והרצון	 בעברית	 שולטים	 שאינם	 לתלמידים	 )סיוע	 מיוחדים	 במקרים	 רק	 זרות	
להגדיל	את	מאגר	השופטים	הפוטנציאליים	בחו“ל(.	עמדת	האוניברסיטה	העברית	
למשל	הייתה	שהיא	מופקדת	על	פיתוח	המדע	וההשכלה	בלשון	העברית.	ועדת	
המל“ג	סברה	כי	יש	לאפשר,	ואף	לעודד,	פרסום	בלשונות	זרות,	בעיקר	באנגלית,	
את	 לפרסם	 התלמידים	 יוכלו	 כך	 בעולם.	 המקובלת	 המחקר	 שפת	 כיום	 שהיא	
זו	תהיה	הכנה	 עבודותיהם	בעולם	במהירות	יחסית	ולהנגישן	לציבור	החוקרים.	
טובה	שתקל	על	החוקרים	להציג	את	מסקנותיהם	בכינוסים	בין–לאומיים.	בפועל	
מקובל	היום	בחלק	מן	האוניברסיטאות	לאפשר	כתיבת	עבודות	באנגלית	על	פי	

רצון	התלמיד.	חברי	הוועדה	לא	גיבשו	עמדה	אחידה	בנושא	זה.

לדעת	הוועדה	יש	לאפשר	לתלמידי	התואר	השלישי	להתנסות	בהוראה	עד	כמה	 	.19
שניתן.	יש	לזכור	שזהו	המאגר	העיקרי	של	מורי	העתיד	וראוי	לטפחו.	עם	זאת	
קיימת	סכנה	שהאוניברסיטאות	ישתמשו	בתלמידים	אלה	ככוח	עבודה	זול.	ארגון	
תובע	 חלקיות,	 משרות	 בעלי	 כאל	 כאלה	 למורים	 להתייחס	 תובע	 הזוטר	 הסגל	
המשכיות	העסקה	ואינו	מאפשר	לחשב	את	כספי	המלגות	כשכר	עבודה.	תביעות	
יכולת	ההעסקה	של	התלמידים	 את	 הצדק,	מצמצמות	 מן	 הרבה	 בהן	 אלו,	שיש	
המקצועות	 לכל	 תקף	 כאן	 שהאמור	 מאליו	 מובן	 הוראה.	 בתפקידי	 המתקדמים	

והחוגים.

הוועדה	דנה	בקשר	שבין	הכשרת	הסטודנטים	לארכאולוגיה	באוניברסיטאות	לבין	 	.20
ארכאולוגים	 של	 ביותר	 החשוב	 המעסיק	 שהיא	 העתיקות,	 רשות	 של	 הצרכים	
בישראל.	צוינה	העובדה	כי	הניסיון	בעבודת	שדה	של	רבים	מן	הסטודנטים,	אפילו	
ברמת	לימודי	התואר	השני,	מסתכם	בדרך	כלל	בהשתתפות	בחפירה	לימודית	אחת	
)יצוין	כי	בחיפה	מחויבים	התלמידים	בשלוש	חפירות,	אחת	בכל	מדור	לימודים(.	
אין	מדיניות	אחידה	בין	האוניברסיטאות	באשר	להענקת	תעודת	החופר	הנדרשת	
ברשות	העתיקות.	רשות	העתיקות	מצדה	סומכת	על	שיקול	דעתם	של	המוסדות	
האקדמיים	בבניית	התכנית	ואינה	מתערבת	בתכנית	הלימודים.	לנושא	זה	חשיבות	
גדולה	בהוראת	הארכאולוגיה,	ובמיוחד	בצדדים	המעשיים	ובמיומנויות	הנדרשות	
מחופרים	ומאנשי	סקר.	במציאות	אין	אחידות	בין	האוניברסיטאות	בגישתן	לתכנית	
ההוראה	ולרמת	ההכשרה	הנדרשת	לצורך	הענקת	תעודה	זו.	באוניברסיטה	העברית	
מוענקת	תעודת	חופר	רק	לתלמידי	התואר	השני,	לעומת	שאר	האוניברסיטאות,	
שם	היא	ניתנת	בשלב	לימודי	התואר	הראשון.	הוועדה	ממליצה	על	דיון	מחודש	

ברמה	הלאומית	בכל	הקשור	להנפקת	תעודה	זו.

הוועדה	ממליצה,	בעקבות	ועדת	המל“ג,	על	חיזוק	תחום	השימור	כחלק	ממערך	 	.21
ההוראה	באוניברסיטאות	)לפי	שעה	קיימת	מגמת	שימור	באוניברסיטת	חיפה(.	
מדובר	בשימור	אתרים	ובהכנתם	למבקרים	כמו	גם	על	שימור	ממצאים	במעבדות.	
בין	 משולבת	 לימודים	 תכנית	 זה	 בתחום	 ליצור	 שיש	 ייתכן	 מעשיים,	 מטעמים	

האוניברסיטאות	השונות.
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הוועדה	מדגישה	את	הצורך	במילוי	מקומם	של	מורים	שפרשו.	במינויים	החדשים	 	.22
יש	צורך	למלא	את	שורות	המורים	המומחים	במקצועות	המקובלים	)ארכאולוגיה	
של	התקופות	השונות(	אבל	לדאוג	גם	למינוי	מורים	הפתוחים	לתחומים	ולגישות	

חדשות	בתחום	המדע	והתאוריה	הארכאולוגית.

ועדת	המל“ג	הצביעה	על	התופעה	המקובלת	של	מינוי	מורים	חדשים	מתוך	החוגים	 	.23
בדרך	של	“גידול	פנימי“	ועל	הצורך	לעודד	מעבר	של	תלמידים	לתארים	מתקדמים	
ושל	חוקרים	ומורים	צעירים	בין	המוסדות.	באופן	זה	תיווצר	חשיפה	מרבית	של	
כן	ראוי	 ולגישות	של	חוקרים	מאוניברסיטאות	שונות.	כמו	 סטודנטים	לשיטות	
להזמין	מרצים	אורחים	מן	החוץ.	הדבר	אכן	נהוג	בחלק	מן	האוניברסיטאות	אך	
“שיעורים	 הסטודנטים	 לרשות	 להעמיד	 האפשרות	 את	 לבדוק	 יש	 לחזקו.	 ראוי	

משודרים“,	מפי	טובי	המורים	באוניברסיטאות,	שיהיו	נגישים	לכול.

בחלק	 ההוראה	 בסגל	 קיים	 שעדיין	 מגדרי	 אי–שוויון	 על	 הצביעה	 המל“ג	 ועדת	 	.24
מן	האוניברסיטאות	ומציעה	לנקוט	צעדים	כדי	לבטלו.	להלן	טבלת	סגל	המורים	

בשנת	2012:

האוניברסיטה	
העברית	
בירושלים

אוניברסיטת	
בר–אילן

אוניברסיטת	
חיפה

אוניברסיטת	
תל–אביב

אוניברסיטת	
בן–גוריון

50% 71% 75% 94% 100% גברים

50% 29% 25% 6% 0% נשים

16 14 12 17 5.5 סה“כ

משנה	 וגדלה	 ההולכת	 הראשון,	 התואר	 מלימודי	 הנשירה	 בנושא	 דנה	 הוועדה	 	.25
לשנה.	ועדת	המל“ג	העלתה	את	הדעה	שמא	תנאי	הקבלה	בשנה	א	גמישים	מדי	
הלימודים	 בדרישות	 לעמוד	 יכולים	 שאינם	 תלמידים	 של	 כניסתם	 ומאפשרים	
בשלבים	המתקדמים.	ראוי	לשקול	תנאי	קבלה	נוקשים	יותר	לחוגים	לארכאולוגיה,	

אף	אם	הדבר	יביא	לירידה	מסוימת	במספר	התלמידים	בשנה	הראשונה.

ועדת	המל“ג	המליצה	על	מינוי	יועץ	לכל	דרג	לימודים	שיעמוד	לרשות	הסטודנטים.	 	.26
כמו	כן	הציעה	ועדת	המל“ג	להקים	ארגוני	בוגרים	של	המחלקות	השונות	ולקיים	

קשר	רצוף	עם	הבוגרים.

עניין	נוסף	אשר	ועדת	המל“ג	הצביעה	עליו	הוא	עניין	התשתיות	להוראה.	נראה	 	.27
לחברי	ועדת	המל“ג	כי	באוניברסיטאות	העברית,	תל–אביב	וחיפה	רמת	התשתיות	
נאותה,	אך	לא	באוניברסיטאות	אחרות.	צוין	כי	גם	בתחום	הספריות	אין	אחידות,	
הוועדה	 חברי	 מקצועית.	 ספרות	 של	 גדול	 חוסר	 בהן	 שיש	 אוניברסיטאות	 ויש	
נמנעו	מדיון	בנושא	זה	כשם	שנמנעו	מדיון	בנושאים	של	איכות	ההוראה	בכלל,	אף	

שהובעה	משאלה	לשפר	את	השיתוף	ואת	שירות	ההשאלה	הבין–ספרייתי.
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הוועדה	מציעה	כי	יוקם	מאגר	נתונים	של	נושאי	עבודות	לתואר	שני	או	שלישי	 	.28
הנמצאות	בתהליך	של	כתיבה	באוניברסיטאות	בישראל,	ובאשר	לעבודות	דוקטור	

אולי	גם	רשימת	עבודות	שהן	בשלבי	כתיבה	באוניברסיטאות	בחו“ל.

לסיכום:

הוא	 ככלל	 ישראל	 באוניברסיטאות	 הארכאולוגיה	 בתחום	 והמחקר	 ההוראה	 מצב	
ניתן	 שהיה	 כמה	 עד	 חיובית.	 ולהערכה	 לסיפוק	 מקום	 ויש	 רצון,	 ומשביע	 מתקדם	
להשוות	מצבנו	בתחום	זה	למצב	האוניברסיטאות	בחו“ל,	איננו	נופלים	מהן.	עם	זאת	
דורשים	 למעלה,	 שנמנו	 הנושאים,	 ולשיפור.	 לתיקון	 הראויים	 מרובים	 נושאים	 יש	
ישראל	 ומצד	מדינת	 נוסף	מצד	החוגים	לארכאולוגיה,	מצד	האוניברסיטאות	 מאמץ	

בכלל.
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פרק שני | מצב המחקר הארכאולוגי

הוועדה	השקיעה	זמן	רב	בדיון	בנושאי	המחקר	הארכאולוגי.	עניין	זה	קשור,	כמובן	
מלבד	 משלו.	 ייחוד	 לו	 יש	 אבל	 למעלה,	 שנדונה	 האקדמית	 בפעילות	 גם	 מאליו,	
בשנת	 להקמתה	 )עד	 העתיקות	 רשות	 במיוחד	 זה	 בתחום	 פעילה	 האוניברסיטאות	
1989	היה	פעיל	בעניין	אגף	העתיקות	במשרד	החינוך	והתרבות(.	הרשות	היא	המעסיק	

והמבצע	הגדול	ביותר	בתחום	מחקרי	השדה	והמעבדות	המסייעות	למחקר.

הדיונים	בוועדה,	בוועדת	המשנה,	במפגש	הציבורי	הפתוח	ובמפגש	עם	חוקרים	צעירים	
נגעו	בשני	נושאים	עיקריים:	האחד	הוא	ניצול	טכנולוגיות	מתחום	המדעים	המדויקים,	
אופיים	 מספרם,	 הוא	 האחר	 העניין	 בארכאולוגיה;	 החברה	 מדעי	 ואף	 הטבע	 מדעי	
ואיכותם	של	מחקרים	ארכאולוגיים	ומצב	הפרסומים	המדעיים.	בעניין	הפרסום	נסב	
הדיון	גם	על	אפשרות	השימוש	בטכנולוגיות	אלקטרוניות	כתחליף	לדפוס	בפרסום	

חפירות	ולסקרים	ועל	קשיי	המימון	הנובעים	מן	השימוש	בטנולוגיות	החדשות.

על	פי	חוק	העתיקות,	עתיקה	היא	אתר	או	חפץ	שזמנם	עד	1700	לספירה.	אבל	המקובל	
יותר,	עד	ימי	המנדט	הבריטי,	הטיפול	 הוא	שאם	מתגלות	באתר	שכבות	מאוחרות	
בממצא	הוא	זהה	לטיפול	בשכבות	ובממצאים	העתיקים.	בגלל	מצוקת	כוח	ההוראה	
והמחקר	באוניברסיטאות,	גם	מספר	החופרים	המתמחים	בתקופות	המאוחרות	)ימי	

הביניים	ואילך(	קטן	מן	הראוי.

א. הארכאולוגיה, מדעי הרוח, מדעי הטבע והמדעים המדויקים

הארכאולוגיה	עוסקת	בתחומים	שונים	של	חקר	העבר.	לעומת	שנותיה	הראשונות,	
הטקסטים	 את	 לאייר	 שבא	 וכלי	 ההיסטוריה	 של	 עזר	 מדע	 בעיקר	 שימשה	 שבהן	
במרכז	 שמה	 או	 הקלאסית,	 הספרות	 או	 הקודש	 כתבי	 ובהם	 העבר,	 מן	 החשובים	
גילוי	וחשיפה	של	אתרים	נבחרים	הידועים	מן	הספרות,	היום	משמשת	הארכאולוגיה	
מידע	 עליהן	 שאין	 תרבויות	 חושפת	 הארכאולוגיה	 ההיסטוריה.	 לכתיבת	 מרכזי	 כלי	
לתחומים	 עצמה	 ומקדישה	 חייו	 נופי	 ובחקר	 האדם	 בהתפתחות	 עוסקת	 הכתב,	 מן	
שאין	אליהם	גישה	מן	הכתובים	דוגמת	חזותם	הפיזית	של	האנשים	בתקופות	העבר,	
כלכלתם,	תרבותם	ואורחות	חייהם.	הארכאולוגים	נזקקים	לכלים	מתחום	מדעי	הרוח	
בעצמם	 שהפכו	 עד	 אלה,	 תחומים	 של	 לפיתוחם	 תורמת	 ועבודתם	 החברה,	 ומדעי	

נושאים	למחקר	ולימוד.

נציין	כמה	מתחומים	נבחרים	אלה:

פלֵאוגרפיה.	חקר	הכתובות	העתיקות	מארץ	ישראל	למן	האלף	השני	לפני	הספירה	 	.1
התגלו	 בארץ	 הארכאולוגי.	 במחקר	 חשוב	 חלק	 הוא	 העתיקה	 העת	 שלהי	 ועד	
הן	 כתובות	 וכד‘.	 לטינית	 יוונית,	 ערבית,	 ארמית,	 עברית,	 בשפות	 רבות	 כתובות	
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כלל	חורג	 ביותר	המתגלים	בחפירות,	אך	מחקרן	בדרך	 מן	הממצאים	החשובים	
מתחום	עיסוקו	של	הארכאולוג	החופר	עצמו,	ועוסקים	בו	אפיגרפים	ופילולוגים	
מן	 כתובות	 מאות	 התגלו	 בארץ	 הארכאולוגי	 המחקר	 במהלך	 בנושא.	 המומחים	
התקופות	השונות,	ומחקרן	תרם	רבות	להכרת	התפתחות	הכתב,	למחקר	הלשוני	
ולמסקנות	היסטוריות	ופילולוגיות	אחרות	העולות	מן	הכתובות.	תרומה	מיוחדת	
וכן	 המלח,	 ים	 מגילות	 דוגמת	 קלף,	 על	 הכתובים	 יד	 כתבי	 של	 לממצא	 נודעת	
והמסמכים	 המכתבים	 דוגמת	 היום–יום,	 חיי	 אל	 מבט	 המאפשרים	 לפפירוסים	
מתקופת	בר–כוכבא	או	האוסף	הגדול	של	פפירוסים	שהתגלו	לפני	עשרות	שנים	

בניצנה,	המאירים	את	חיי	היום–יום	בתקופה	הביזנטית.

חקר	הארכיטקטורה	הקדומה.	מחקר	משווה	של	הארכיטקטורה	הקדומה	הוא	שלב	 	.2
חשוב	במחקר	הארכאולוגי.	כמה	מחקרים	של	חוקרים	ישראלים	עסקו	באספקטים	
של	התפתחות	העיור	והתפתחות	טיפולוגית	של	סוגי	מבנים	מסוימים	)מקדשים,	
ארמונות,	ביצורים,	בתי	מגורים	וכד‘(	בתקופות	השונות	לאור	התפתחות	מבנים	
דומים	במזרח	הקדום	או	בעולם	הקלאסי.	סינתזות	מסוג	זה	נותנות	מבט	רחב	על	

הארכיטקטורה	הקדומה,	וחשיבותן	להמשך	המחקר	רבה.

חקר	האמנות	הקדומה.	תחום	מחקר	רחב	זה	מתייחס	לכל	התקופות	הארכאולוגיות	 	.3
האחרון	 בדור	 רבות	 תרמו	 ישראלים	 חוקרים	 אמנות.	 חפצי	 אלינו	 הגיעו	 שמהן	
להבנת	האמנות	הפרהיסטורית,	לניתוח	יצירות	אמנות	מן	התרבות	הכנענית	ומן	
התרבויות	המקומיות	השונות	של	תקופת	הברזל.	בתקופות	המאוחרות	בולט	חקר	
ציורי	הקיר	מתקופת	הורדוס,	חקר	העיטור	האדריכלי	לאורך	התקופה	ההלניסטית	
והאסלאמית	 הביזנטית	 הרומית,	 התקופה	 מן	 הפסיפסים	 וחקר	 הביזנטית	 עד	
בתקופה	 הנוצרית	 באמנות	 היהודית,	 באמנות	 עוסקים	 רבים	 מחקרים	 הקדומה.	
הביזנטית	ובאמנות	האסלאמית	הקדומה.	את	כל	המחקרים	הללו	מאפיין	שילובם	
סגנונות	 ובהתפתחות	 באיקונוגרפיה	 בארכיטקטורה,	 פרטניים	 מחקרים	 של	
בני	 הכתובים	 המקורות	 לאור	 הקדומה	 האמנות	 את	 להבין	 וניסיון	 אמנותיים,	

הזמן.

חקר	המטבעות	הקדומים	הוא	נושא	מחקר	בפני	עצמו,	בעל	ערך	 נומיסמטיקה.	 	.4
והן	 מופיעים	מטבעות	 התקופות	שבהן	 הכרונולוגיה	של	 קביעת	 מבחינת	 הן	 רב	
מבחינת	צדדים	פוליטיים,	כלכליים,	אמנותיים	ואיקונוגרפיים	הבאים	לידי	ביטוי	
במטבעות.	מטבעות	היהודים	הם	נושא	בעל	חשיבות	מיוחדת.	חוקרים	ישראלים	
תרמו	רבות	למחקר	זה.	כתב	עת	של	החברה	הנומיסמטית	הישראלית	וכן	ספרים	

ומאמרים	בכתבי	עת	בין–לאומיים	מבטאים	את	הישגי	המחקר	בתחום	זה.

ישראל	נמצאת	במקום	מתקדם	יחסית	בקרב	המדינות	המערביות	בשילוב	תחומי	 	.5
החיים	 מדעי	 ותחום	 מיקרוארכאולוגיה(	 או	 ארכאומטרייה	 )כמו	 שונים	 מדע	
יש	 זו	 נכבד	בהתקדמות	 עם	הארכאולוגיה.	לצד	הפעילות	האוניברסיטאית	חלק	
מן	 ויצמן,	שהוא	 במכון	 הארכיאולוגיה	 למדעי	 קימל	 מרכז	 בין	 הפעולה	 לשיתוף	
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שיתוף	 מקיים	 המכון	 בישראל.	 מהאוניברסיטאות	 חלק	 לבין	 בתחום,	 המובילים	
פעולה	פורה	במיוחד	עם	אוניברסיטת	תל–אביב	וכן	עם	אוניברסיטת	חיפה,	בר–

אילן	והאוניברסיטה	העברית	בירושלים.

תחומי	שילוב	המדעים	המדויקים	בארכאולוגיה	הם	מגוונים	ביותר.	ארכאולוגים	 	
פונים	לאנשי	מדעי	הטבע	לצורך	בירור	ממצאים	דוגמת	עצמות	אדם	וחי,	שרידי	
פיסות	 בוטניים,	 ממצאים	 זיהוי	 קיבול,	 כלי	 בתוך	 אורגניים	 חומרים	 של	 תכולה	
בד,	שרידי	צבע,	מקורות	של	חומר	קראמי	וכד‘,	ופניותיהם	מקובלות	כבר	עשרות	
מקובלות	 	14 פחמן	 בשיטת	 תאריכים	 מדידת	 לצורך	 למעבדות	 פניות	 גם	 שנים.	
באוניברסיטה	 לארכאומטרייה	 הראשונה	 המעבדה	 הוקמה	 	1974 בשנת	 ביותר.	
של	 במסגרת	 נעשו	 השונות	 המדעיות	 הבדיקות	 	.1997 עד	 פעלה	 והיא	 העברית	
שיתוף	פעולה	מדעי	או	רכישת	שירותים	בתשלום.	זה	שנים	אחדות,	כאמור,	שגדל	
נפרד	 לא	 חלק	 הם	 והיום	 הארכאולוגית	 בעבודה	 המדויקים	 המדעים	 חלקם	של	
ממנה,	אם	זה	בחפירה	ואם	בטיפול	בממצא.	שחזור	הפלורה	והפאונה	של	העולם	
העתיק,	הרכב	המזון,	מעקב	אחרי	מקורם	של	מתכות	וחומרי	גלם	שונים,	מעקב	
אחרי	שרידי	DNA	ולימוד	ההתפתחות	הטכנולוגית	ונושאים	נוספים	רבים	הפכו	
לחלק	מרכזי	במחקר	הארכאולוגי,	והם	הולכים	ומתפתחים.	אוניברסיטאות	שונות	
מחזיקות	מומחים	או	מעבדות	בתחומים	השונים,	ובדרך	כלל	יש	שיתוף	פעולה	
מן	 בחלק	 המוביל	 המוסד	 המעבדות.	 לבין	 שונים	 במוסדות	 חוקרים	 בין	 מחקרי	
במכון	 למדעי	הארכיאולוגיה	 קימל	 מרכז	 כאמור	 הוא	 למעלה	 שנזכרו	 התחומים	

ויצמן,	המנוהל	בידי	פרופ‘	סטיב	ויינר.

ניכרת	חולשה	יחסית	בכמה	תחומים	אחרים.	 לצד	ההישגים	במרבית	התחומים	 	
שימורם	המדעי	של	אתרים	)ולפעמים	של	ממצאים	בודדים(	עדיין	אינו	משביע	
רצון,	ויש	מקום	לשימוש	רב	יותר	בשיטות	הקיימות	במדעי	הטבע.	שימוש	באמצעי	
גֵאופיזיות	ואלקטרוניות	אחרי	מהלכם	של	קירות	 חישה	מרחוק	)שיטות	מעקב	
וחללים	תת–קרקעיים(	קיים	בארץ,	אבל	במקרים	מרובים	נעזרים	בחוקרים	או	
נעשית	 	14 אורגניים	בשיטת	פחמן	 גילם	של	ממצאים	 בדיקת	 במוסדות	מחו“ל.	

במכון	ויצמן	למדע	ובמעבדות	בחו“ל.

הפיגור	הבולט	ביותר	והפוגע	ביותר	במחקר	המדעי	בכלל	הוא	תחום	האנתרופולוגיה	 	
כי	עצמות	אדם	אינן	בבחינת	 נפגע	במיוחד	מן	החוק	הקובע	 זה	 הפיזית.	תחום	
עתיקות,	ויש	להעבירן	מיד	עם	חשיפתן	למשרד	הדתות	לצורך	קבורה.	התנגדות	
)לעתים	אלימה(	של	גופים	חרדיים	מונעת	בדיקת	קברים	עתיקים	ופוגעת	פגיעה	
חמורה	בתחום	מרכזי	של	המחקר.	הקלה	מסוימת	עשוי	להביא	השימוש	במעבדה	
של	 ביצוע	 המאפשרת	 באירופה,	 אחדים	 במקומות	 הקיימת	 זו	 כדוגמת	 ניידת,	
בדיקות	ראשוניות	וחיוניות	בשדה,	לפני	שהעצמות	מועברות	לקבורה,	אך	אין	בכך	

משום	פתרון	של	ממש	לפגיעה	האנושה	במחקר.

השיפור	המתבקש	מתבטא	בהגדלה	ניכרת	של	תקציבי	המחקר	העומדים	לרשות	 	.6
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החוקרים	בתחום.	קרן	יד	הנדיב	עשתה	רבות	בתחום	המימון,	אבל	עדיין	האמצעים	
רחוקים	מלהשביע	רצון,	ויש	להגדיל	את	מספר	העובדים,	לספק	את	ציוד	המעבדה	

הנדרש	ולחזק	את	ההוראה	ואת	הכשרת	העובדים	בתחום.

מן	הדיונים	עלו	שתי	גישות	בנוגע	למידת	השילוב	של	מדעי	הטבע	בארכאולוגיה	 	.7
ובהוראת	הארכאולוגיה,	התלויות	באופי	החפירות	והמחקרים.	חוקרים	העוסקים	
בתקופות	פרהיסטוריות,	בתקופות	היסטוריות	מוקדמות	ובאתרים	שאין	עליהם	
ידיעות	היסטוריות	תלויים	במדעים	אלה	במידה	מכרעת.	לעתים	בדיקות	מדעיות	
הן	המקור	העיקרי	למידע	על	חברות	העבר	ולזיהוין.	לעומת	זאת	בחפירות	רחבות	
היקף	מן	התקופות	המאוחרות	יחסית	שיש	עליהן	מידע	מן	המקורות	ההיסטוריים,	
התלות	במדעים	המדויקים	קטנה	יותר.	יש	הבדל	בין	חפירה	באתר	פרהיסטורי	
בחשבון.	 להביאם	 שיש	 פסיפסים	 המכילים	 כנסת	 בית	 או	 כנסייה	 חפירת	 לבין	
כתובת	מתוארכת	או	מטמון	מטבעות	מייתרים	במידה	רבה	את	הצורך	בבדיקות	
תיארוך	בשיטות	פיזיקליות.	עם	זאת	גם	באתרים	מתקופות	מאוחרות	יש	חשיבות	
עליונה	לבדיקות	האנתרופולוגיות,	הזואולוגיות,	הבוטניות	וכיוצא	בהן	כדי	לשחזר	
את	נופי	הארץ,	משך	החיים,	הרכב	המזון,	היבוא	והמסחר,	היכולת	הטכנולוגית	

ואפילו	רעידות	אדמה	ומגפות.

במחקר	 המדויקים	 המדעים	 שילוב	 את	 לקדם	 ראוי	 כי	 סבורים	 הוועדה	 חברי	 	.8
בין– בהוראה	 נראה	 כבר	 זו	 מגמה	 מימוש	 הארכאולוגיה.	 ובהוראת	 הארכאולוגי	
פקולטאית	באוניברסיטאות	וראוי	לחזקו.	עם	זאת	יש	להכיר	בעובדה	שחפירות	
רבות	מאוד	)בעיקר	חפירות	הצלה	שמנהלת	רשות	העתיקות(	הן	קצרות	מועד	
המורכבות	 הבדיקות	 את	 בהן	 לקיים	 וראוי	 אפשר	 תמיד	 ולא	 בשטח,	 ומוגבלות	

והיקרות.

יש	לעודד	סקרים	גאופיזיים	של	פני	השטח	בטרם	חפירה,	בעיקר	באתרים	רחבי	 	.9
ממדים.	סריקה	זו	הוכיחה	עצמה	במיוחד	באזורים	חוליים	ובמידה	רבה	גם	באזורים	

סלעיים	וסייעה	לחוקרים	באיתור	שטחי	החפירה	ובהשלמת	תמונת	האתר.

10.	ראוי	לדאוג	לקיומו	של	מוסד	או	גוף	מרכזי	שיהיה	מוקד	לפניות	מצד	הארכאולוגים	
הן	לצורך	מתן	שירותים	מדעיים	חיוניים	הן	לקידום	וטיפוח	המחקר	הארכאולוגי	
ולהרחבת	אופקיו.	קיימות	כיום	בארץ	מעבדות	אחדות	המספקות	שירותים,	אך	
דוגמאות	 הכוונה.	 לצורך	 ולו	 לפנות	 יכולים	 החופרים	 שאליו	 מרכזי	 מקום	 אין	
למרכז	מחקרי	המספק	שירותים	)גם	בתשלום(	יש	בצרפת	ובאנגליה.	ראוי	ללמוד	

מן	המצב	בארצות	אלו	ולהפיק	את	הלקחים	לעבודה	בארץ.

11.	הוועדה	קוראת	לשינוי	המדיניות	הכובלת	את	המחקר	האנתרופולוגי–הפיזי,	ועד	
שיתחולל	השינוי	המצופה,	ממליצה	הוועדה	על	קביעת	הסדר	שיעודד	את	קיום	

המחקר	גם	בתנאים	המגבילים	של	החוק	הקיים.
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ב. איכות החפירות והפרסומים הארכאולוגיים

מגוונים	 החפירות	 וסוגי	 ומרשים,	 רחב	 הוא	 בארץ	 הארכאולוגית	 העבודה	 היקף	 	.1
הן	 ולעתים	 רבות,	 שנים	 ונמשכות	 גדולים	 באתרים	 הן	 החפירות	 לעתים	 מאוד.	
בפעילויות	 ומלוות	 יומיים,	 או	 יום	 הנמשכות	 ביותר,	 הצלה	מצומצמות	 חפירות	
מרבית	 את	 ספורים.	 חודשים	 או	 שבועות	 הנמשכות	 ואחרות	 שוטפות	 בנייה	
מרבית	 ומחו“ל.	 הארץ	 מן	 אקדמיים	 מוסדות	 מבצעים	 ההיקף	 רחבות	 החפירות	
החפירות	בארץ	)כ–80%(	מוגדרות	חפירות	הצלה	המלוות	תכניות	פיתוח	ואיום	
	- מיעוטן	 ואת	 העתיקות,	 רשות	 מבצעת	 המכריע	 רובן	 את	 אתרים.	 הרס	 על	

האוניברסיטאות	או	גופים	הפועלים	מטעמן.

מקצועית	 דומה	שמבחינה	 אובייקטיבית,	 מדידה	 שיטת	 בנמצא	 שאין	 פי	 על	 אף	 	.2
רמתה	של	הארכאולוגיה	בארץ,	ככלל,	גבוהה.	חוקרים	ישראלים	מרבים	להופיע	
בכינוסים	מדעיים	בארץ	ובחו“ל,	מנהלים	מפעלי	מחקר	הזוכים	להערכה	וזוכים	
למענקי	מחקר	פנימיים	וחיצוניים.	גם	בתחום	זה	אפשר	שיהיה	הבדל	בין	החפירות	
רחבות	ההיקף	לבין	חפירות	ייעודיות	המשולבות	במפעלי	פיתוח	ונעשות	בתנאים	

של	מצוקת	זמן	ולחץ	חיצוני,	אך	אין	הדברים	פוגמים	בהערכה	הכללית.

אתרי עתיקות חפורים בארץ ישראל בשנים 2010-1990
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העתיקות,	 רשות	 רישומי	 פי	 על	 האחרונות,	 לשנים	 המתייחסת	 הסטטיסטיקה	 	.3
החפירות	 ממוצע	 בארץ.	 הארכאולוגיות	 החפירות	 של	 המצב	 תמונת	 את	 מציגה	
היזומות	הוא	כ–70	בשנה;	מספר	הרישיונות	לחפירות	שאינן	מבוצעות	בידי	רשות	
העתיקות	נע	בין	31	בשנת	1982	לשיא	של	89	חפירות	בשנת	1989.	בשנת	2010	
היו	למשל	73	חפירות.	מספר	חפירות	ההצלה	נע	בין	46	בשנת	1986	ועד	267	

בשנת	2010.

הגראפים	הנלווים	מראים	את	חלוקת	החפירות	בשנים	2010-1990	על	פי	התקופות:	 	
בחפירות	המחקריות	היזומות	מתבלטות	בעיקר	החפירות	מן	“התקופה	הקלאסית“	
)זהו	כינוי	לא	מדויק	המקובל	בארץ	למשך	הזמן	שמן	התקופה	ההלניסטית	-	סוף	
המאה	הרביעית	לפני	הספירה	-	ועד	ימי	הביניים,	ובעיקר	מן	התקופה	הרומית,	
העוסקות	 החפירות	 מספר	 הקדומה(.	 האסלאמית	 והתקופה	 הביזנטית	 התקופה	
בתקופות	הפרהיסטוריות	הוא	יציב,	כ–14-10	חפירות	בשנה.	מספר	מועט	של	
טרופות	 ספינות	 תגליות	של	 בעקבות	 לרוב	 שנה,	 מדי	 נערך	 חפירות	תת–ימיות	

לאורך	החוף.

על	 גדולה	 עדיפות	 המאוחרות	 לתקופות	 כי	 מראות	 העתיקות	 רשות	 חפירות	 	
פני	תקופות	אחרות.	בין	1990	ל–2010	נערכו	115	חפירות	פרהיסטוריות,	338	
חפירות	מן	התקופות	הכלקוליתית	והברונזה	הקדומה	)האלף	החמישי-השלישי	
לפני	הספירה(;	203	חפירות	בתקופות	הברונזה	ועד	תקופת	הברזל	)למן	האלף	
ועד	המאה	השישית	לפני	הספירה(;	342	חפירות	שויכו	 השלישי	לפני	הספירה	
לתקופת	הברזל	המאוחרת	ולתקופה	הפרסית	)עד	ראשית	המאה	הרביעית	לפני	
הספירה(;	810	חפירות	הוקדשו	לתקופה	ההלניסטית	והרומית	)עד	המאה	הרביעית	
)עד	 והביזנטית	 הרומית	 התקופה	 שמן	 באתרים	 נערכו	 חפירות	 	275 לספירה(;	
המאה	השביעית	לספירה(,	1010	חפירות	הן	מן	התקופה	הביזנטית	והמוסלמית,	
	;)1517 בשנת	 התורכי	 הכיבוש	 )עד	 הקדומה	 המוסלמית	 לתקופה	 הוקדשו	 	726
340	חפירות	הוקדשו	לתקופה	העות‘מאנית	ועד	הקמת	המדינה	)הכפילויות	בזיהוי	

התקופות	מצויות	ברשימות	שהוצגו	בפני	הוועדה(.

קשה,	 היא	 התקופות	 בין	 ההפרדה	 מדויקת:	 אינה	 זו	 כי	סטטיסטיקה	 לזכור	 יש	 	
ולעתים	מתאפשרת	אך	בקושי,	ועל	כן	יש	חפיפות	ואי–דיוקים	בסקירה	שלמעלה.	
למרות	אי–הדיוקים	המגמה	בולטת	לעין.	לטענות	העולות	לעתים	בציבור	)בעיקר	
בחו“ל(	כאילו	חפירות	באתרים	יהודיים,	חפירות	בתי	כנסת	וכד‘,	זוכות	לעדיפות,	
ואילו	חקר	התקופות	המוסלמיות	מוזנח,	אין	על	מה	לסמוך	)על	המפעל	הממשלתי	
	- יהודיים	 אתרים	 כאן,	 לאמור	 בניגוד	 המעדיף,	 המורשת“,	 ב“אתרי	 טיפול	 של	
הדן	 בפרק	 ראה	 הכללית,	 התרבותית	 המורשת	 פני	 על	 	- ואחרים	 ארכאולוגיים	

בארכאולוגיה	והחברה(.

האקדמייים	 המוסדות	 באחריות	 בעיקר	 מתבצעות	 כאמור	 היזומות	 החפירות	 	.4
ומנוהלות	בידי	חוקרים	מטעמן.	שאלות	המחקר	והאתר	הנבחר	לחפירה	נקבעים	
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על	פי	העניין	המדעי	שיש	לחופרים.	פעמים	רבות	חל	שיתוף	פעולה	בין	מוסדות	
אחדים,	ולעתים	גם	עם	רשות	העתיקות,	והדבר	מקל	את	מימון	החפירות.	במקרים	
לא	מעטים	מתנהלת	החפירה	בשיתוף	פעולה	עם	מוסד	אקדמי	מוכר	בחו“ל	)או	
במסגרת	קונסורציום	של	כמה	מוסדות(.	רישיונות	החפירה	ניתנים	לאחר	בירור	
היכולת	הכספית	של	המוסד	המבקש	לעמוד	בתנאי	החפירה,	השימור	והפרסום.	
נעזר	 מצדו	 המנהל	 העתיקות.	 רשות	 מנהל	 בסמכות	 הוא	 החפירה	 רישיון	 מתן	
בוועדת	הרישיונות,	המורכבת	מאנשי	המועצה	 )במקרה	של	חפירות	אקדמיות(	
הארכאולוגית,	שתפקידם	לייעץ	למנהל	הרשות	בעניינים	אלה.	הרישיון	מגדיר	את	

שטחי	החפירה	בתוך	האתר	)אלא	אם	האתר	הוא	קטן	ממדים(.

רשות	 מצד	 איכותה	 ועל	 החפירה	 על	 שיטתית	 בקרה	 אין	 הרישיון	 מתן	 לאחר	 	.5
ובשיקוליו.	 בחופר	 מלא	 אמון	 ניתן	 למעשה	 הנושא.	 על	 הממונה	 העתיקות,	
שאליו	 השטח	 מן	 חריגה	 של	 במקרים	 רק	 נעשית	 החפירות	 בניהול	 התערבות	
מתייחס	הרישיון,	או	בחריגה	בולטת	מן	האתיקה	המקובלת	-	לדוגמה	שימוש	יתר	
בכלים	מכניים	או	חפירה	לא	נאותה	)כמו	הסרה	לא	מבוקרת	של	שכבות	מאוחרות	
כדי	להגיע	במהירות	אל	השכבות	שבהן	החוקר	מעוניין(.	כמו	כן	רשות	העתיקות	
חידוש	 את	 גם	 אחדים	 )ובמקרים	 נוספים	 באתרים	 לחפירה	 רישיון	 מתן	 מונעת	
הרישיון	באתר	המורשה(	אם	לא	הוכיח	החופר	התקדמות	ניכרת	בהכנה	לדפוס	של	
הפרסום	המדעי	של	חפירתו	הקודמת.	חברי	הוועדה	הסכימו,	ככלל,	עם	המדיניות	
המניחה	בידי	החופרים	את	האחריות	לניהול	חפירתם	ומאפשרת	את	התערבות	
הרשות	רק	במקרים	של	חריגה	בולטת	מכללי	האתיקה.	חברים	בוועדה	הצביעו	
רשות	 אנשי	 בידי	 שנעשו	 רבות	 הצלה	 שחפירות	 העובדה	 מן	 העולה	 הקושי	 על	
העתיקות	לא	הגיעו	לפרסום	נאות,	שכן	חופרים	מחויבים	לעבור	מאתר	לאתר	על	

פי	צורכי	הפיתוח.

האתיקה	המקובלת	כיום	היא	שלא	לחפור	אתרים	במלוא	שטחם,	ולהשאיר	שטח	 	.6
לא	חפור	לצורך	ביקורת	וחפירה	נוספת	בעתיד.	חפירה	שלמה	מקובלת	רק	במקרה	
כאשר	 או	 להריסה,	 העומדים	 באתרים	 בהיקפם,	 מצומצמים	 קטנים	 אתרים	 של	
מדובר	בבניין	יחיד	)דוגמת	בית	כנסת,	כנסייה	או	מסגד(,	ברצפות	פסיפס	וכדומה.	
חברי	הוועדה	תומכים	במגמה	זו	של	שמירת	שטחי	מחקר	לחוקרי	הדורות	הבאים	

ומעודדים	אותה.

העפר	 כל	 ניפוי	 שבהן	 חפירות	 יש	 בממצאים.	 הטיפול	 על	 משפיע	 האתר	 אופי	 	.7
העולה	מן	החפירה	הוא	שיטתי.	בחפירות	רחבות	ממדים	אין	מקיימים	ניפוי	שיטתי	
אלא	רק	במקומות	נבחרים	)דוגמת	ריכוזים	של	שרידים	בוטניים	או	זואולוגיים(.	
בחפירות	רחבות	היקף	ניפוי	כל	העפר	למעשה	אינו	אפשרי	לא	מבחינה	מעשית	
ולא	מבחינה	כלכלית.	העפר	מובל	אפוא	לריכוזי	השפיכה	בהכרה	שממצאים	קטני	

ממדים	אך	רבי	חשיבות	עלולים	להיעלם.

נוהל	חפירה	שמרבים	להשתמש	בו	בשנים	האחרונות	הוא	השימוש	בכלים	מכניים	 	.8
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מובן	מאליו,	 עניין	שהוא	 בעזרת	טרקטורים,	 לפינוי	שפכים	 הכוונה	 אין	 כבדים.	
אלא	להסרת	שכבות	עפר	שהצטברו	מעל	לעתיקות,	או	איתור	ראשוני	של	קירות	
יישובים	 של	 נרחבת	 בחשיפה	 בעיקר	 אמורים	 הדברים	 מחפרון.	 בעזרת	 ומבנים	
רחבי	ממדים.	קיימת	סכנה	שחופר	כלשהו	ייעזר	בכלי	מכני	כדי	לזרז	חפירתן	של	
לטובת	 לפינוי	 המיועדים	 באתרים	 הדברים	 אמורים	 )ובמיוחד	 שכבות	מאוחרות	
מפעלי	פיתוח(	כדי	להגיע	במהירות	אל	תקופות	קדומות.	חברי	הוועדה	סבורים	
שיש	לגבש,	עד	כמה	שאפשר,	אתיקה	מחייבת	לשימוש	בכלים	מכניים	ולהקפיד	על	

קיומה.

ואזוריים.	 ארציים	 סקרים	 בארץ	 נערכים	 המיוחדים	 באתרים	 החפירות	 לצד	 	.9
הוקמה	 	1964 בשנת	 אך	 החמישים,	 בשנות	 כבר	 בארץ	 נעשו	 אזוריים	 סקרים	
הראשון	 ומזכירה	 בירן,	 אברהם	 פרופ‘	 עמד	 )בראשה	 ישראל	 לסקר	 האגודה	
של	 שטחה	 בכל	 שיטתי	 סקר	 לערוך	 למטרה	 לה	 ששמה	 ייבין(,	 זאב	 ד“ר	 היה	
העירוניים	 הבנייה	 שטחי	 שהתרבו	 ככל	 גברה	 המפעל	 דחיפות	 ישראל.	 מדינת	
הפכה	 העתיקות	 רשות	 הקמת	 מאז	 הארץ.	 פני	 את	 כליל	 ששינו	 והתעשייתיים,	
המיפוי	 פי	 )על	 ק“מ	 	10X10 למשבצות	של	 חולקה	 הארץ	 ממנה.	 לחלק	 האגודה	
של	מחלקת	המדידות,	כיום	המרכז	למיפוי	ישראל(,	וכל	מפה	מפורסמת	בנפרד.	
הפלסטינית,	 הרשות	 שבאחריות	 בשטחים	 גם	 סקר	 מבצעי	 נערכים	 בבד	 בד	
הסקרים	 נערכים	 הימים,	 ששת	 מלחמת	 לאחר	 שנערך	 חירום	 מסקר	 לבד	 אך	
באזורים	אלה	על	פי	יזמה	של	מוסדות	מחקר	וחוקרים	יחידים.	ד“ר	עופר	שיאון,	
האמור	 בתחום	 קיימות	 הכול	 בסך	 כי	 מסר	 העתיקות,	 ברשות	 סקר	 ענף	 	ראש	
כ–340	מפות	סקר.	חלק	מן	המפות	)אלו	שבאזור	חופי	הים,	בשטחי	ערים	הבנויות	
בצפיפות,	או	אלו	שחלקן	מחוץ	לתחומי	ישראל(	הן	חלקיות	ביותר.	67	מן	המפות	
הן	בשטחי	יהודה	ושומרון,	שבחלקם	הגדול	שולטת	הרשות	הפלסטינית.	48	מן	
המפות	פורסמו	בדפוס,	רובן	בעברית	ובאנגלית.	מפות	אלו,	ועוד	כ–30	אחרות	
שלא	פורסמו	בדפוס,	מוצגות	לציבור	באתר	האינטרנט	של	רשות	העתיקות.	בסך	
הן	 פורסמו	 פורסם.	המפות	שלא	 וכשליש	 נסקרה	כמחצית	משטח	הארץ,	 הכול	
בעבודה,	גם	אם	בקצב	אטי,	ואלו	שלא	נסקרו	כלל	מרוכזות	בעיקר	בנגב	בשטחי	

אש	שאין	אליהם	גישה.

בפעולות	 נכחדו	 רבים	שכבר	 אתרים	 והציגו	 שימרו	 הסקר	 פרסומי	 כי	 לציין	 יש	 	
במסגרת	 שלא	 נוספים,	 סקרים	 נערכו	 השיטתיים	 הסקרים	 לצד	 ובניין.	 פיתוח	
רשות	העתיקות,	והם	עתידים	להיות	משולבים	במפעל	הכללי.	דוגמה	מרשימה	
זרטל	מאוניברסיטת	חיפה	בחבל	 זה	שנים	רבות	פרופ‘	אדם	 היא	הסקר	שמנהל	
ההתיישבות	 מצב	 לבירור	 המוקדשים	 החלקיים	 הסקרים	 רבים	 כיום	 מנשה.	 הר	
בתקופות	נבחרות,	על	פי	העניין	המחקרי	של	הסוקר.	לדעת	חברים	בוועדה	ראוי	
להשקיע	מאמצים	ולהשלים	את	הסקר	השיטתי	של	הארץ	כולה.	את	מפת	אזורי	
סקר	ישראל	)עד	שנת	2013(	ניתן	לראות	"אתר	הסקר	הארכאולוגי	של	ישראל",	

שבתוך	אתר	רשות	העתיקות.

492



| 51 |

 וה שדע | מדב קמחהו קאוכארלרגע 

10.	הוועדה	ציינה	לחיוב	את	הנוהל	שעל	פיו	החופרים	מרבים	באיסוף	ובשימור	של	
חומר	אורגני	ולא	אורגני	לבדיקות	מעבדה.	הוועדה	ממליצה	על	אחסון	התוצאות	של	
בדיקות	אלו	וכן	של	נתוני	שטח	שנאספו	במיפוי	האתרים	במכשירים	אלקטרוניים	
מתקדמים	)כדוגמת:	Total Station, GPS(	ובבדיקות	גאופיזיות.	“בנק	הנתונים“	

שייווצר	יעמוד	לרשות	כלל	החוקרים	עכשיו	ובעתיד,	בארץ	ומחוץ	לה.	

11.	המציאות	שבה	חופר	שקיבל	רישיון	חפירה	באתר	מסוים	אינו	נתון	לבקרה	מתמדת	
ולפיקוח	של	ממש	על	איכות	עבודתו	וזוכה	לאמון	מלא	מטעם	הרשויות,	אינה	חפה	
מסיכונים.	היא	מחייבת	הקפדה	בהכנת	החופרים	באוניברסיטאות	ובקרה	מתמדת	
על	איכות	העבודה.	בקרה	זו	היא	מחויבת	המציאות	בייחוד	כשמדובר	בחוקרים	
זרים	ובעלי	דיפלומות	מחו“ל,	שלא	תמיד	הם	בעלי	רקע	מספק	בארכאולוגיה	או	

בקיאים	בתנאי	העבודה	ובמצב	האתרים	בארץ.

12.	באשר	לפרסומים	המדעיים	של	החפירות,	למרות	ההתקדמות	הרבה	שחלה	בשנים	
האחרונות	מצב	הדברים	עדיין	אינו	משביע	רצון.	קצב	הוצאת	הפרסומים	המדעיים	
המראה	שבה	 היא	 הסופי	 הפרסום	 איכות	 ביותר.	 אטי	 כלל	 בדרך	 הוא	 הסופיים	

אפשר	לראות,	לאחר	זמן,	אם	עמדה	החפירה	בקריטריונים	המדעיים	הראויים.

13.	באשר	לחפירות	הצלה	קטנות	ממדים	סבורים	חברי	הוועדה	כי	ראוי	לאמץ	את	
רשות	 ביטאוני	 )בעיקר	 האינטרנטית	 בעיתונות	 יחסית	 מהיר	 פרסום	 הנוהל	של	
כמה	 עד	 הממצאים,	 את	 ולהציג	 ובאנגלית(	 בעברית	 לאור	 היוצאים	 העתיקות	
שאפשר,	בפני	ציבור	החוקרים.	בנק	נתונים	מעין	זה,	הפתוח	בפני	עמיתים	למחקר	

בדרך	אלקטרונית,	עשוי	לפצות	במידה	רבה	על	העדר	הפרסום	הסופי.

אחת	הבעיות	המרכזיות	בעשייה	הארכאולוגית	היא	שהחפירה	עצמה	היא	הרס	של	 	
האתר	ושל	הראיות	המדעיות.	בניגוד	למדעי	הטבע,	שבהם	ניסוי	אינו	מקבל	תוקף	
אלא	אם	כן	חזרו	עליו	פעמים	אחדות,	תלותם	של	קוראי	הפרסומים	הארכאולוגיים	
באמינותו	של	החוקר	היא	מוחלטת.	אין	קושי	לחלוק	על	מסקנותיו	של	החופר	
אינם	 עמיתים	 חוקרים	 שבו	 למצב	 להגיע	 אסור	 אבל	 אחרים,	 פירושים	 ולהציע	
לגלות	 חוקרים	 עלולים	 חריגים	 במקרים	 הראיות.	 בהצגת	 מוחלט	 אמון	 נותנים	
חוסר	ישרה	או	להציג	את	העובדות	בשטח	הצגה	מוטה	לטובת	דעותיו	המוקדמות	
של	החופר,	אבל	מקרים	אלה	הם	נדירים	ביותר.	החשש	הגדול	הוא	מפני	הצגה	
בבלי	 הנעשית	 שבאתר,	 הסטרטיגרפיה	 מאי–הבנת	 הנובעת	 ממצא	 של	 מוטעית	
עלולה	 הנכונה	 לשכבה	 שלם	 חרס	 כלי	 או	 מטבע	 של	 בשיוכו	 החטאה	 דעת.	
כל	 של	 פרטנית	 בהצגה	 עליונה	 חשיבות	 יש	 כן	 על	 מוטעות.	 למסקנות	 להביא	
הנתונים,	המלווה	בנתוני	גובה	ומיקום,	בתכניות	שטח	מפורטות,	בחתכים	ובשפע	

תצלומים.

פרסום	ארכאולוגי	נאות	כולל	את	אלה:	תיאור	החפירה,	סדר	השכבות	)סטרטיגרפיה(,	 	
הממצאים	האדריכליים,	ממצא	כלי	החרס	)שלהם	נודע	ערך	מיוחד	גם	כאמצעי	
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המסכם	 היסטורי	 דיון	 גם	 שאפשר,	 ובמקום	 האחרים,	 הממצאים	 וכל	 תיארוך(	
את	השלכות	תוצאות	החפירה	על	חקר	התרבות	והתקופות	שבהן	היא	עוסקת.	
היקף	הפרסום	מותנה	בגודל	האתר	ובעושר	הממצא.	הדוח	מלווה	בנתוני	מיקום	
וגובה,	בתכניות	שטח	מפורטות,	בחתכים	ובשפע	צילומים.	לעתים	הפתרון	הוא	

במונוגרפיה	קצרה	יחסית	המתפרסמת	כספר	או	כמאמר	בעיתונות	המקצועית.

מחייב	 המצב	 אחדים.	 כרכים	 הדוח	 מונה	 ידיים,	 רחבות	 בחפירות	 מדובר	 כאשר	 	
היעזרות	בצוות	מחקר	הכולל	בין	היתר	מומחים	בתחומים	המקצועיים	השונים,	
המיומן	 הצוות	 החזקת	 עלות	 ממוחשבת.	 בגרפיקה	 מומחים	 וכן	 לעיל,	 שנזכרו	
ניכרים	בקצב	ההכנה	 עיכובים	 ולכן	חלים	 ביותר,	 גבוהה	 היא	 ומלאכת	ההדפסה	
לפרסום	ובהוצאתו	לאור.	זו	הסיבה	שלעתים	השלמתם	של	דוחות	החפירה	היוצאים	
בסדרה	בת	כרכים	אחדים	נמשכת	שנים	רבות.	דוחות	ארכאולוגיים	יוצאים	לאור	
בהוצאות	ספרים	אוניברסיטאיות,	הקיימות	בכל	אחת	מהאוניברסיטאות	בישראל.	
מקום	חשוב	נודע	להוצאת	הספרים	של	החברה	לחקירת	ארץ	ישראל	ועתיקותיה,	
הפועלת	לא	אחת	בשיתוף	עם	האוניברסיטאות.	אנשי	רשות	העתיקות	מפרסמים,	
המקובלת	 הפרסום	 שפת	 זו.	 רשות	 של	 הארכאולוגיים	 הדוחות	 בסדרת	 ככלל,	

בדוחות	הארכאולוגיים	היא	אנגלית,	שהיא	שפת	המחקר	המקובלת	בתחום.

14.	הקושי	הכלכלי	הוא	הקובע,	במידה	רבה,	את	קצב	הפרסום	ואת	אופיו.	חוקרים	
צוותים	 עומדים	 ולצדם	 לכתיבה	 קצוב	 זמן	 מקבלים	 העתיקות	 רשות	 מטעם	
טכניים	המיועדים	לדבר.	אלא	שלא	תמיד	הזמן	שמעמידים	לרשות	החוקר	לצורך	
הכתיבה	מאפשר	הרחבה	של	המחקר,	ועליו	לשוב	לעבודתו	השוטפת	לאחר	שסיים	
הכתיבה.	חוקרים	שהם	אנשי	סגל	אוניברסיטאי	עוסקים	בהכנת	הפרסום	בד	בבד	
נהנים	חוקרים	אלה	 עם	עבודות	ההוראה	והמחקר	השוטפות.	במיעוט	המקרים	
מקרנות	פרטיות	או	ממענקים	אישיים	נדיבים,	המאפשרים	להם	לפרסם	בזמן	קצר	
יחסית	של	שנים	ספורות.	על	פי	רוב	מוטל	על	החופר	לפנות	לקרנות	תחרותיות	
בארץ	)בעיקר	הקרן	הישראלית	למדע(	ובחו“ל	וכן	לגופים	או	לתורמים	יחידים	
הנכונים	להשתתף	במימון	המחקר.	פעמים	רבות	אין	המענקים	מכסים	את	הוצאות	
ההחזקה	של	צוות	עוזרי	המחקר.	מצב	דברים	זה	מאט	מאוד	את	השלמת	הפרסום	

ומסכן	את	הוצאתו	לאור.	זוהי	בעיה	מרכזית	שיש	לתת	עליה	את	הדעת.

אופי	 לפי	 חלקית,	 רק	 צולחים	 המדעי	 הדוח	 במבנה	 רגולציה	 לקיים	 ניסיונות	 	.15
במועצה	 ואושר	 חופריה	 את	 המחייב	 מסמך	 הוציאה	 העתיקות	 רשות	 החפירה.	
הארכאולוגית	המייעצת	למנהל	הרשות,	שנקבעו	בו	קריטריונים	מינימליים	לדוח	
מדעי	המחייבים	את	כל	החופרים,	אף	שהם	רשאים	להרחיב	ולהוסיף	לפי	יכולתם.	
בחפירות	קטנות	היקף,	ובעיקר	אלו	שעיקרן	ממצא	נייד	)דוגמת	אתרי	חנייה	או	
אתרים	פרהיסטוריים	שכמעט	אין	למצוא	בהם	שרידים	בנויים	אלא	מצבורים	או	
תפזורת	של	כלי	צור,	שרידי	מזון	וכדומה(	קיימת	אפשרות	לפרסם	את	הממצאים	
אינטרנטית,	אפילו	בטרם	הושלם	הדוח	הסופי,	ולהעמידם	לידיעת	כלל	החוקרים	
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היקף	 רחבות	 סטרטיגרפיות	 בחפירות	 כשמדובר	 שונים	 הדברים	 ובעולם.	 בארץ	
דוגמת	תלים	ארכאולוגיים	או	יישובים	גדולים.	כאן	נדרש	דיון	מרחיב	באדריכלות	
עומדים	 אינם	 חשיבות,	 רבי	 שהם	 אף	 הניידים,	 והממצאים	 היישובי,	 ובמכלול	

כשלעצמם	אלא	משתלבים	בתמונה	היישובית	הכללית.

קרוב	 החפירה,	 ממצאי	 על	 זמני	 דוח	 להציג	 הוא	 מחייב(	 )ולמעשה	 מקובל	 נוהג	 	.16
ככל	האפשר	לסיום	עונת	החפירה,	לרוב	גם	בטרם	הסתיימה	החפירה.	תכניות	של	
אתרים	וממצאים	בעלי	חשיבות	מפורסמים	על	פי	רוב	במהירות	סבירה	כמאמרים	
זוכים	החוקרים	 זה	 גם	בכינוסים	מדעיים.	באופן	 ונדונים	 בכתבי	עת	מקצועיים	
רחבות	 הן	 כשהחפירות	 החפירות.	 תוצאות	 על	 מלא,	 לא	 אם	 גם	 אמין,	 למידע	
היקף,	או	שיש	בהן	ממצאים	מיוחדים,	מתפרסמים	הדברים	לרוב	גם	בעיתונות	
הם	 נדירים	 בפועל	 פופולרי.	 אופי	 בעלי	 בספרים	 ולא	אחת	 למחצה,	 הפופולרית	
הממצאים	העיקריים	שאינם	מובאים	בדרך	זו	או	אחרת	בפני	הקהילה	המדעית	ובפני	
הציבור	בכלל.	בפרסומים	פרלימינריים	אלה	החוקרים	לא	רק	מציגים	את	הממצא	
עצמו	אלא	גם	עוסקים	בפריסת	התובנות	ההיסטוריות	והתרבותיות	העולות,	לפי	
הבנתם,	מן	החפירה	שניהלו.	מכל	מקום,	אין	בפרסומים	אלה	פיצוי	על	העדרו	של	
דוח	מלא	ומקיף	שממנו	לומד	לא	רק	הקורא;	ההתמודדות	המחודשת	של	החוקר	

עם	כתיבת	הדוח	הסופי	היא	הזדמנות	נוספת	בשבילו	לבדוק	את	מסקנותיו.
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פרק שלישי | חברה, מורשת וארכאולוגיה

בפרק	זה	אנו	עוסקים	בעניינים	אחדים	הקשורים	במעמדה	של	הארכאולוגיה	בתרבות	
בישיבות	 וארכאולוגיה,	 חברה	 לענייני	 בתת–הוועדה	 נערכו	 הדיונים	 הישראלית.	
המליאה,	במפגש	הציבורי	ובסדרת	פגישות	של	חברי	הוועדה	עם	אנשי	רשות	העתיקות,	
ובראשם	מנהל	הרשות	מר	שוקה	דורפמן,	וכן	עם	מר	אמיר	גנור,	ראש	היחידה	למניעת	

שוד,	וד“ר	יובל	ברוך,	ארכאולוג	מחוז	ירושלים.

זאב	 אדריכל	 ועוזריו:	 והגנים	 הטבע	 רשות	 מנהל	 עם	 הוועדה	 חברי	 נפגשו	 כן	 כמו	
מרגלית,	ד“ר	צביקה	צוק,	המופקד	על	תחום	הארכאולוגיה	ברשות,	ומר	יובל	פלג,	ראש	
מחלקת	התכנון	של	הרשות.	בנושא	אוספים	וסחר	בעתיקות	נפגשו	חברי	הוועדה	עם	
גב‘	מיכל	דייגי–מנדלס,	אז	אוצרת	ראשית	לארכאולוגיה	במוזיאון	ישראל,	ודנו	בחוות	
דעתו	של	מר	גדעון	ששון,	אספן	ובעל	חנות	לאמנות	עתיקה.	פגישה	אחרת	הייתה	
בין	חברים	למר	ראובן	פינסקי,	ראש	מנהל	הפיתוח	של	אתרי	מורשת	במשרד	ראש	

הממשלה.

לעניינים	השנויים	במחלוקת	בציבוריות	הישראלית,	 גם	 גלשו	הדיונים	 בדרך	הטבע	
לתכניות	 או	 פוליטיות	 למטרות	 הארכאולוגיה	 של	 אי–הניצול,	 או	 הניצול,	 דוגמת	
התיישבות.	כן	עלתה	בעיית	שימורם	של	שרידים	בעלי	ערך	תרבותי	כללי	כנגד	ציפיות	
של	רשויות	ואנשים	פרטיים	להשתמש	בקרקע	לצורכי	בנייה	ופיתוח.	בעניינים	אלה	
לא	הייתה	אפשרות	להגיע	לניסוחים	המקובלים	על	כל	חברי	הוועדה,	ועל	כן	תוצגנה	
סיכום	 או	 החלטה	 שיוצגו	 מבלי	 השונות	 והגישות	 במחלוקת	 השנויות	 השאלות	

כלשהו.

א. מבוא

מאז	הקמתה	של	“חברה	יהודית	לחקירת	ארץ	ישראל“,	לימים	החברה	לחקירת	 	.1
ארץ	ישראל	ועתיקותיה,	לפני	כמאה	שנה,	הפכה	הארכאולוגיה	למקצוע	המזוהה	
עם	העשייה	הציונית	בארץ.	גילויים	דוגמת	רצפת	בית	הכנסת	העתיק	בבית	אלפא	
)1929(	או	בית	הקברות	מימי	המשנה	והתלמוד	בבית	שערים	עוררו	התרגשות	
רבה.	ריגשה	גם	העובדה	שהם	נחפרו	בידי	חוקרים	יהודים.	הכינוסים	השנתיים	
של	החברה	לחקירת	ארץ	ישראל	ותגליות	בחפירות	תל	קסילה,	חצור	או	מערות	
העיר	 לחורבן	 שריד	 השרוף“,	 “הבית	 גילוי	 וברדיו.	 בעיתונות	 צוינו	 יהודה	 מדבר	
העליונה	של	ירושלים	ביום	ח‘	באלול	בשנת	70	לספירה,	עורר	התרגשות	יוצאת	
דופן,	ודוגמתו	ממצאים	ייחודיים	אחרים	בירושלים.	החברה	מוציאה	רבעון	מדעי	
רב	יוקרה	באנגלית	ועיתון	מדעי	פופולרי	למחצה	בעברית,	שבו	מציגים	החופרים	

את	גילוייהם	לפני	הציבור	הרחב.

בציבור,	 הארכאולוגיה	 להצגת	 רב	 מקום	 שהקדישו	 נוספים	 גופים	 עלו	 בבד	 בד	 	
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דוגמת	החברה	להגנת	הטבע,	רשות	הגנים	הלאומיים,	לימים	רשות	הטבע	והגנים,	
אף	 ולעתים	 מסחרי	 בסיס	 על	 ותיירים	 ישראלים	 בהדרכת	 העוסקים	 גופים	 וכן	
אידאולוגי.	כמו	כן	רבתה	מאוד	ספרות	ההדרכה	וכן	ספרות	פופולרית	המקרבת	את	
הארכאולוגיה	לציבור	-	בכתב,	בשידורי	הטלוויזיה	ולימים	גם	באינטרנט.	אתרים	
ארכאולוגיים	הפכו	למוקדי	סיור	ותיירות	בעלי	ערך	כלכלי	גדול,	וכך	גם	ממצאים	

מיוחדים	ותערוכות	המוצגים	במוזאונים.

מקום	מרכזי	בעשייה	הארכאולוגית	היה	למחלקת	העתיקות	של	ממשלת	המנדט,	 	.2
והמוזיאונים,	אחד	מאגפי	משרד	 לאגף	העתיקות	 הייתה	 קום	המדינה	 אשר	עם	
הכספית	 ותלותו	 החינוך	 משרד	 בתוך	 האגף	 של	 יחסית	 הנמוך	 מעמדו	 החינוך.	
המוחלטת	בשר	החינוך	ובתקציב	המשרד	גרמו	לחולשה	יחסית	שלו	והגבילו	את	
פעילויותיו.	שינוי	רב	ערך	אירע	בשנת	1989	עם	הקמת	רשות	העתיקות.	מנהל	
אגף	העתיקות	דאז	מר	אמיר	דרורי	היה	מנהלה	הראשון	של	הרשות	והוא	עיצב	את	
דרך	פעולתה.	בשנת	2000	מונה	מר	שוקה	דורפמן	למנהל	הרשות	ושימש	בתפקיד	
זה	עד	פטירתו	בשנת	2014.	הרשות	היא	הגוף	המרכזי	ובעל	הסמכויות	החוקיות	
בביצוע	העבודה	הארכאולוגית	בישראל.	וראו	על	כך	בהמשך	)להלן	עמ'	67-63(.

הספר	 בית	 דוגמת	 חיצוניים	 מחקריים	 גופים	 בידי	 גם	 נעשו	 בארץ	 החפירות	 	.3
הבריטי	לחקירת	ארץ	ישראל	או	בית	הספר	האמריקאי	לחקר	המזרח	)לימים	מכון	
אולברייט(,	הממוקמים	בירושלים,	וכן	מוסדות	מדעיים	בעלי	אופי	נוצרי	)דוגמת	
וארכאולוגיה	 בית	הספר	לחקר	המקרא	של	הפרנציסקאנים,	בית	הספר	למקרא	
של	המסדר	הדומיניקני(	וגם	אחרים,	בקנה	מידה	קטן.	מוסדות	אלה	עבדו	)ועדיין	
עובדים(	באתרים	שבבעלותם	)בחלקם	הם	אתרי	צליינות(	בירושלים,	בכפר	נחום,	
במגדל	וכן	ברצועת	עזה.	חפירות	אלו	מנוהלות	במקצועיות,	ותוצאותיהן	מובאות	

בפרסומים	מדעיים,	לעתים	בכתבי	עת	מדעיים	שגופים	אלה	מוציאים	לאור.

בערים	 חפירות	 של	 וביצוען	 בתכנונן	 חשוב	 לרכיב	 הפך	 הכלכלי–תיירותי	 הפן	 	
עתיקות	ובמוקדי	תיירות	)דוגמת	קיסריה,	בית	שאן,	מגידו	וציפורי(.	אלו	נחשפו	
בחפירה	מדעית	ובמימון	ממשלתי	לשם	התועלת	הכלכלית	והמעשית,	כמו	יצירת	
אלה	 במקומות	 התיירות.	 מתעשיית	 העולה	 כלכלי	 ופיתוח	 תעסוקה	 מקומות	
הקצאת	הכספים	הממשלתית	מותנית	באופי	התגליות	באתר	ובאפשרות	לנצלו	כיעד	
תיירותי.	שיקולים	אלה	הביאו	לפיתוחם	ולשחזורם	של	אתרים	דוגמת	קיסריה,	
טבריה,	חצור	ובית	שאן,	שעיקרם	אינו	בהכרח	בתכנים	לאומיים	או	דתיים	)אם	
כי	מצויים	בהם	גם	שרידים	יהודיים,	נוצריים	ומוסלמיים(.	אתרים	אלה	עשירים	
בשרידים	מרהיבים	המציגים	את	תולדות	הארץ	ואת	תרבותה	בתקופות	השונות.

מגמה	אחרת	מנסה	לרתום	את	הארכאולוגיה	לצרכים	לאומיים	או	דתיים.	מטרתם	 	.4
של	חוקרי	הארכאולוגיה	של	ארץ	ישראל	היא	לחקור	את	תולדות	הארץ	בתקופות	
ועד	לפני	העידן	המודרני,	מבלי	לתת	עדיפות	 השונות,	למן	העידן	הפרהיסטורי	
לאתרים	“יהודיים“	דווקא.	בעיני	אלה	הקיום	הלאומי	היהודי	בארץ	ישראל	אינו	
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שנוי	במחלוקת,	ועל	כן	הם	מדגישים	את	טיפוח	המדע	הטהור	ואת	שימור	מורשת	
לאחר	 אחרת,	שהתחזקה	 מגמה	 קיימת	 זו	 מגמה	 לצד	 אולם	 העולמית.	 התרבות	
ועדויות	 לממצאים	 כמקור	 הארכאולוגיה	 את	 להדגיש	 	- הימים	 ששת	 מלחמת	
המוכיחים	את	הנוכחות	היהודית	)ולא	במעט	את	הבעלות	היהודית(	בארץ	בעבר,	
ולהשתמש	בה	כאמצעי	חינוכי	הבא	לחזק	את	הקשר	בין	העם	לארץ.	דוגמה	לכך	
מורשת	 לטיפוח	אתרי	 ביותר	 גדול	 להקציב	סכום	 ישראל	 היא	החלטת	ממשלת	
יהודיים.	 לא	 אתרים	 זו	 ברשימה	 נכללו	 שלא	 אלא	 והיסטוריים(,	 )ארכאולוגיים	
כתמונת	ראי	אנו	מוצאים	חוקרים	)ואף	אנשים	פוליטיים(	בקרב	הערבים	המייחסים	
עצמם	לתרבות	הכנענית,	הפרה–ישראלית,	זו	שנהרסה	בידי	הכובשים	הישראלים.	

על	עניינים	אלה	ראו	גם	בהמשך.

ב. שימור אתרים ארכאולוגיים ושוד עתיקות

הוועדה	שמעה	בדאגה	סקירה	על	הקצב	הגובר	והולך	של	הרס	אתרים	ארכאולוגיים	 	.1
שודדי	 ביותר.	 גדולים	 הם	 המדעיים	 הנזקים	 רווח.	 למטרות	 עתיקות	 שוד	 ועל	
כאן	 שפועלת	 היא	 ההתרשמות	 הירוק.	 הקו	 של	 צדדיו	 משני	 מגיעים	 העתיקות	
מערכת	משוכללת	של	חופרים,	בעיקר	במערות	ובקברים,	המעבירים	את	הממצאים	
)בעיקר	מטבעות(	לסוחרי	עתיקות.	השמירה	על	אתרי	העתיקות	היא	בידי	רשות	
ניכרת	 זו.	גם	אם	 העתיקות,	אשר	הקימה	מערך	משוכלל	כדי	להילחם	בתופעה	

היום	הפחתה	כלשהי	בהרס	ובשוד,	לפי	שעה	ההצלחה	היא	מוגבלת	בלבד.

כדוגמה	הציגו	ד“ר	עוזי	דהרי,	סגן	מנהל	רשות	העתיקות,	ומר	אמיר	גנור,	ראש	 	.2
היחידה	ללחימה	בשוד	עתיקות,	את	סיכומי	הפעילות	לשנת	2008,	שנבחרה	להיות	

שנה	מייצגת:

מקרי שוד שהתגלו בשנים 2013-1998
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פעילות היחידה למניעת שוד עתיקות בשנים 2013-2006 

התפלגות מקרי שוד העתיקות שנחשפו בשנת 2013 באזורי הארץ השונים
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כי	 להניח	 יש	 שוד.	 מקרי	 	223 היחידה	 גילתה	 	2010 בשנת	 כי	 ציין	 גנור	 אמיר	 	
מספרם	של	מקרי	השוד	שטרם	אותרו	דומה.	רוב	פעולות	השוד	מתבצעות	בשטח	
שבין	ירושלים	בצפון	לבית	קמה	בדרום,	ברצועה	הנמצאת	כ–10	ק“מ	ממערב	לקו	
הפלסטינים,	 של	 החופשית	 התנועה	 נחסמה	 ההפרדה	 גדר	 הקמת	 לאחר	 הירוק.	
)כפריים,	 ישראלים	 לבין	 פלסטינים	 בין	 הפעולה	 שיתוף	 התרחב	 זאת	 ובעקבות	
יהודים	ובדואים(:	חוליה	מגיעה	לארץ	בסיועו	של	ישראלי,	ובמשך	כשבוע	ימים	
הם	מדלגים	)בחשכה(	מאתר	לאתר,	בטווח	של	4-3	ק“מ.	היעדים	הנבחרים	הם	
מערות	קבורה	ומערות	מסתור	מתקופת	מרד	בר	כוכבא.	הממצא	הנחשב	ביותר	
הם	המטבעות	)שקל	משנה	א	למרד	הגדול	מוערך	כדי	40,000	דולר	למטבע	יחיד;	
מחירו	של	חצי	שקל	מן	השנים	ד	או	ה	למרד	מגיע	עד	300,000	דולר	ליחידה(.	
ההרס	הנגרם	לאתר	עצמו	ולשכבות	היישוב	השונות,	מלבד	אבדן	הממצאים,	הוא	

בלתי	הפיך.

בין	שניים	 נע	 21	חוליות	שוד.	מספר	חברי	החוליה	 נתפסו	 בשנת	2010	למשל	 	
לשבעה.	רוב	השודדים,	כ–70%-80%,	הם	ערבים	הבאים	מעבר	לקו	הירוק	וגם	
ערבים	ישראלים.	כ–20%	או	יותר	הם	יהודים.	יש	שימוש	נרחב	במגלי	מתכות.	
בקרב	הבדואים	בדרום	יש	כיום	פעילות	רבה,	והם	נעזרים	בין	היתר	בכלים	מכניים	
להרס	אתרים	כדי	למצוא	מטמונים,	כולל	מטמונים	של	מטבעות	זהב	מן	התקופה	

העות‘מאנית.

ולא	מפעיליהם.	 מדי	שנה	נתפסים	כמה	מאות	אנשים,	בעיקר	השודדים	בשטח	 	
היחידה	מבקרת	מדי	שנה	בכ–5,000	אתרים	בקירוב.	נעשה	מאמץ	ללכוד	סוחרי	
עתיקות	לא	מורשים	המעבירים	עתיקות	משטחי	הגדה	המערבית	לתחומי	מדינת	
פריטים	 ישראלים	המלקטים	 לא	רשמיים	המבריחים	עתיקות,	 סוחרים	 ישראל,	
אדריכליים	וכן	שודדים	המתמחים	באיסוף	מסיבי	של	פריטים	אדריכליים	באתרים	
נוי	יחד(.	בשנת	2010	טופלו	כעשרים	 ובמכירתם	)בעיקר	במשתלות,	עם	שיחי	
ואין	בהם	שמירה	 גנים	לאומיים	 זה.	באתרים	שאינם	מוכרזים	 מקרי	שוד	ממין	
למטרות	 גם	 אדריכליים	 פריטים	 ושוד	 חוקיות	 לא	 חפירות	 של	 תופעות	 התגלו	
איסוף.	הנזק	לאתרים	הוא	עצום.	בניגוד	לחפירות,	שאותן	אפשר	לכסות	בעפר,	את	
המבנים	הניצבים	מעל	פני	השטח,	ובהם	גם	יישובים	רחבי	מידות	דוגמת	רחובות	

בנגב,	חורבת	סעדון	או	ניצנה	-	אי	אפשר	לכסות.

למקומות	 וממנה	 לישראל	 עתיקות	 של	 ההברחות	 תופעת	 היא	 חמורה	 בעיה	 	.3
שונים	בעולם.	בשנה	האחרונה	התגלו	עשרה	ניסיונות	הברחה.	את	רוב	העתיקות	
הנמכרות	בארץ	רוכשים	אספנים,	סוחרים	מחו“ל	ואנשים	פרטיים.	עצם	הרכישה	
מאחר	 שנה.	 מדי	 שכאלה	 רישיונות	 כ–2,700	 מנפקת	 והיחידה	 ברישיון	 נעשית	
הוא	 התיכון	שבה	סחר	העתיקות	 הים	 בכל	מרחב	 היחידה	 היא	הארץ	 שישראל	
דורשים	 הברית	 ובארצות	 בלונדון,	 ובעיקר	 באירופה,	 שהשווקים	 ומאחר	 חוקי,	
ישראל	למרכז	של	הלבנת	 כל	עתיקה,	הפכה	 מסמכים	המעידים	על	מוצאה	של	
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עתיקות.	עתיקות	שדודות	מן	הארץ	ומן	הארצות	השכנות	מוברחות	לאזור	הסחר	
ירושלים	-	 -	בעיקר	ממזרח	 ישראלים	 בידי	סוחרים	 נרכשות	 בדובאי,	 החופשי	
ואלה	שולחים	משם	את	העתיקות	למחסן	ַמעבר	בלונדון,	ומשם,	לאחר	שכביכול	
נרשמת	ברשימת	המלאי	של	סוחרי	העתיקות,	 לישראל.	העתיקה	 נרכשו	כחוק,	
ואלה	רשאים	לשווקה	לכל	מקום	בעולם,	עם	תעודת	מקור	מישראל.	ישראל	אינה	
חתומה	על	האמנה	שעל	פיה	אפשר	להגביל	מכירה	של	עתיקה	בלא	תעודה	מארץ	
המקור.	כך	למשל	נמכרים	בארץ	במכירה	חוקית	ארונות	קבורה	מצריים.	הובאה	
עדות	על	בעל	הון	שהבריח	עתיקות	בשווי	של	מיליוני	שקלים	במטוסו	הפרטי.	
הערה:	לאחר	השלמת	הדוח	התבשרנו	כי	בשנה	האחרונה	)2014(	ננקטו	צעדים	
חלקיים	נגד	הסחר	הבלתי	חוקי	והלבנת	העתיקות	שנזכר	למעלה,	דבר	שהביא	גם	

לשיפור	מעמדה	של	מדינת	ישראל	בעולם	בתחום	זה.

פתרונה	של	בעיה	זו	עשוי	לכאורה	לקום	אם	תתקבל	ההצעה	לבטל	בחוק	העתיקות	 	.4
את	ההיתר	לסחר	העתיקות,	כפי	שעשו	מדינות	במרחב	הים–תיכוני	)אם	כי	גם	
במדינות	אלה	קיימת	התופעה	של	סחר	לא	חוקי	והברחות(.	אלא	שצעד	זה,	שכבר	
הוצע	בעבר,	לא	עמד	כנגד	חוק	חופש	העיסוק	וכבוד	האדם.	חברי	הוועדה	הגיעו	
למסקנה	כי	אין	אפשרות	ואין	עניין	לאסור	על	סחר	עתיקות	איסור	גורף,	שכן	יש	
אספנים	רשומים	המחליפים	את	האוסף	שברשותם	או	מחדשים	אותו	ומדווחים	
ואמנות	 עתיקות	 במכירת	 העוסקות	 מורשות	 חנויות	 ויש	 החוק,	 פי	 על	 כך	 על	
עתיקה	המקפידות	על	החוק	)כתריסר,	לעומת	כמה	עשרות	חנויות	שאפשר	שאינן	
מקפידות	על	החוק(.	הקושי	הוא	בסוחרים	המצהירים	על	כל	ממצא	המגיע	לידיהם	
שהוא	חלק	מאוסף	משפחתי	עתיק	יומין,	וקשה	להתמודד	עם	טענות	אלו.	כמו	
כן	עלה	החשש	שמא	ינצלו	את	פתיחת	חוק	העתיקות	חוגים	אחרים	המעוניינים	
לפגוע	במעמד	המחקר	הארכאולוגי	בכלל	)בעיקר	בנושא	חפירת	הקברים(.	דעת	
מי	 היו	 בחוק.	 העתיקות	 סחר	 את	 לאסור	 הצורך	 בעניין	 נחלקה	 הוועדה	 חברי	
שתמכו	בשינוי	החוק,	ואחרים	סברו	כי	הדרך	היא	בפיקוח	הדוק	יותר	ובאכיפה	לא	

מתפשרת	של	החוק.

האינתיפאדה	 בעקבות	 הנראה	 כפי	 הסוחרים,	 במספר	 אטית	 ירידה	 מסתמנת	 	.5
השנייה.	כיום	יש	74	בעלי	רישיונות	לסחר	בעתיקות	)בפועל	יש	כ–62	סוחרים(.	
אוספי	הסוחרים	נרשמים	אצל	אנשי	רשות	העתיקות,	אך	לפי	שעה	כלי	הפיקוח	
אינם	מספקים.	למשל:	סוחר	המוכר	חפץ	מסוים	הרשום	כחוק	יכול	לא	לדווח	על	
המכירה	ולאחר	המכירה	להוציא	חפץ	דומה	ממחסניו	ולשלבו	באוסף.	במקרה	זה	
אפילו	אם	העברה	ברורה,	אין	אפשרות	ממשית	להוכיח	אותה	בבית	הדין.	הקלה	של	
ממש	עשויה	לבוא	כאשר	יירשמו	כל	האוספים	במאגר	אלקטרוני,	כולל	תצלומים	
של	החפצים,	ואז	יהיה	אפשר	לשלוט	בתנועת	העתיקות	שליטה	הדוקה	יותר.	בזמן	
האחרון	החלו	בצעדים	מעשיים	למימוש	תכנית	זו,	אלא	שהצילום	והסריקה	של	
כל	פריט	מטילים	טרחה	רבה	על	הסוחרים	)במיוחד	כשמדובר	באוספים	של	אלפי	

חפצים	קטנים	ובעיקר	מטבעות(.
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כולם	 אנשים,	 עשרה	 משרתים	 העתיקות	 רשות	 של	 עתיקות	 לשמירת	 ביחידה	 	.6
קצינים	מנוסים	מיחידות	השדה,	המופקדים	על	אזורים	בארץ	ומפעילים	סייענים	
רבים.	המלחמה	בשוד	מחייבת	לא	אחת	התנהלות	בעלת	אופי	צבאי,	כולל	הצבת	
מארבים.	לאנשי	היחידה	מעמד	חוקי	וסמכויות	ראויות,	והם	מקיימים	קשרי	עבודה	
עם	גופים	משטרתיים	ועם	משמר	הגבול.	רוב	הפעולות	נגד	חוליות	השוד	מלוות	
ומטעם	 העתיקות	 רשות	 העתיקות	מטעם	 מפקחי	 מודיעינית.	עשרות	 בפעילות	
רשות	הטבע	והגנים	מסייעים	במלאכה	ומדווחים	על	סימני	שוד.	כאמור,	חוליות	
השודדים	פועלות	בעיקר	בלילה	ומדלגות	מאתר	לאתר.	על	פי	דיווחם	של	אנשי	
רשות	העתיקות	יש	צורך	בהגדלה	ניכרת	של	מספר	החוליות	הפעילות	נגד	שוד	
העתיקות	ולהקדיש	מאמץ	גדול	יותר	למניעתו,	כולל	שוד	עתיקות	תת–ימי	בידי	
צוללנים.	לדעת	ראש	היחידה,	בשימוש	במזל“ט	יש	כדי	לסייע	מאוד	במעקב	אחרי	

חוליות	השודדים.

שוד	עתיקות	מסווג	מאז	2002	מבחינה	חוקית	כ“פשע“.	זו	הטבה	ניכרת	לעומת	 	.7
עונש	 לגזור	על	שודדי	עתיקות	 ניתנת	לשופטים	רשות	 בכך	 כי	 כ“עוון“,	 הסיווג	
המגיע	לחמש	שנות	מאסר.	בפועל	העונש	הכבד	ביותר	עד	עתה	הוא	מאסר	של	
זה	 במצב	 העתיקות.	 ובחילוט	 בקנסות	 כלל	 בדרך	 נענשים	 סוחרים	 ורבע.	 שנה	
ולמעשה	מעודד	את	שוד	העתיקות.	 ביותר,	 גדול	 הפיתוי	להתעשרות	קלה	הוא	

חברי	הוועדה	תמכו	בהחמרת	הענישה	על	שוד	עתיקות.

האפשרית	 היחידה	 הפעולה	 ביותר.	 קשה	 הוא	 המערבית	 הגדה	 בשטחי	 המצב	 	.8
בשטחים	שבאחריות	ישראל	היא	פעולה	צבאית,	אך	הצבא	בדרך	כלל	אינו	בנוי	לכך.	
המשטרה	הפלסטינית	הקימה	מערכת	יעילה	למניעת	שוד	והם	עובדים	בשיתוף	
פעולה	עם	הישראלים	ועם	האיחוד	האירופי,	אך	אין	העברת	מידע	מסודרת.	לחץ	

הפיקוח	בגדה	מעודד	לא	אחת	את	השודדים	לעבוד	בתחומי	ישראל.

דיוני	 )בעת	 ישראל	 במוזיאון	 לארכאולוגיה	 ראשית	 אוצרת	 דייגי–מנדלס,	 מיכל	 	.9
שמקורם	 אמנות	 חפצי	 לרכישת	 באשר	 המוזאון	 מדיניות	 את	 הציגה	 הוועדה(,	
בשוק	העתיקות.	בשנים	האחרונות	לא	רכש	המוזאון,	כמקובל	במוזאונים	מובילים	
בעולם,	שום	רכישה	חדשה	בשוק	העתיקות,	חוץ	ממקרים	נדירים	מאוד,	ואף	זאת	
בתיאום	עם	רשות	העתיקות.	את	עיקר	הממצא	החדש	מקבל	המוזאון	מחפירות	
מסודרות,	מידי	רשות	העתיקות,	המופקדת	על	אוצרות	המדינה.	אלא	שמוזיאון	
ישראל	לא	הוכרז	מוזאון	לאומי,	וקיימת	היום	תחרות	קשה	בין	המוזאונים.	סביר	
להניח	כי	אם	יוקמו,	כמקובל	בעולם,	מוזאונים	מוסדרים	ומבוססים	לממצאי	אתר	
תיירות	נחפר	שישלימו	את	הסיור	באתר	)דוגמת	המוזאונים	בדלפי	או	באולימפיה	
ביוון(,	תהיה	למוזאונים	אלה	זכות	קדימה	בבחירת	המוצגים	הבאים	מן	החפירות	

באתר.

לרכוש	 היא	שלא	 המדיניות	 דהרי.	 עוזי	 ד“ר	 הציג	 העתיקות	 רשות	 מדיניות	 10.	את	
מידי	סוחרים.	במקרים	נדירים	מגיעים	לשוק	העתיקות	ממצאים	ממקור	לא	ידוע	
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)דוגמת	קטעי	מגילות(,	ואז	משתדלים	לרכשם,	שאם	לא	כן	הם	עלולים	להיעלם	
מעיני	החוקרים.	אך	אפשר	גם	שאספנים	ינצלו	את	תמימותם	של	חוקרים	שונים	
הששים	לכתוב	מחקר	על	עתיקה	מסוימת	שהוצגה	בפניהם.	מיום	שהתפרסמה	
גורף	 והסוחר	 עולה	מאוד,	 עתיקה	במסגרת	מחקר	בעיתונות	המקצועית,	ערכה	
רווח	נוסף.	קיימים	כתבי	עת	מקצועיים	המסתייגים,	ואף	נמנעים,	ממתן	חסות	
היא	 זה	 במקרה	 הסכנה	 ידוע.	 אוסף	 או	 חפירה	 אינו	 שמקורו	 ממצא	 לפרסום	

שממצאים	בעלי	חשיבות	עליונה	לא	יגיעו	לידיעת	החוקרים.

כמו	כן	עלתה	לדיון	שאלת	זיופי	העתיקות.	להבדיל	מזיופי	כלים	הנרכשים	כמזכרות	 	.11
וכיוצא	באלה,	קיימת	תופעה	של	זיופים	מקצועיים	של	ממצאים	)לכאורה(	ייחודיים,	
שקשה	לאתרם	ולהוכיחם.	חפצים	כאלה	מגיעים	לעתים	למוזאונים	ומתפרסמים	
לעתים	בספרות	המקצועית,	והדבר	מעלה	את	ערכם.	הזיופים,	שקשה	לעמוד	עליהם,	
מתגלים	לעתים	כזיופים	)או	חפצים	הנתונים	במחלוקת(	זמן	רב	לאחר	שהתפרסמו	

או	שהם	נתונים	במחלוקת.	הנזק	המדעי	הנגרם	בגלל	אי–הוודאות	הוא	רב.

12.	מקור	נוסף	של	עתיקות	לא	רשומות	הוא	אספנים	חובבים	המגלים	ממצאים	תוך	
כדי	סיורים,	ואף	יוזמים	סריקות	בעזרת	מגלי	מתכות.	פריטים	אדריכליים	מעטרים	
גינות	נוי,	וכלים	עתיקים	מוצגים	לראווה	בבתים	פרטיים	מבלי	שנבדקו	ונרשמו.	

חלק	מאלה	מביאים	לשוק	בני	משפחה	לאחר	פטירת	האספן.

13.	כמה	הארות	משפטיות	העלה	פרופ‘	אביעד	הכהן.	הוא	הדגיש	כי	יש	חשיבות	לחוק,	
אבל	חקיקה	ללא	אכיפה	היא	מעוטת	ערך.	הייתה	החמרה	בענישה	על	איסור	סחר	
בבני	אדם,	סחר	בסמים,	סחר	בכתבי	יד	עתיקים	ועוד.	אבל	כל	עוד	אין	אכיפה	
כיוון	שמדובר	בסכומי	כסף	 ייפסק	 לא	 ממשית,	העיסוק	האסור	בתחומים	אלה	
גדולים	ביותר.	על	כן	יש	להבהיר	את	הנושא	בהשתלמויות	לשופטים	ובכל	אמצעי	
אחר	שיבהיר	את	חומרת	הנזק	ואת	החובה	להילחם	בו.	גם	עניין	חופש	העיסוק	
אינו	מקודש,	ואפשר	לשאת	פגיעה	מסוימת	בחוק	זה	כדי	לבלום	תופעות	חמורות.	
מקור	 אם	 בעתיקות	 סחר	 על	 אסרו	 המערבי	 העולם	 מדינות	 שרוב	 היא	 עובדה	
העתיקה	אינו	ברור	לחלוטין	והדברים	נבחנו	בבתי	משפט.	יש	להפעיל	שיקולים	של	
מידתיות.	באשר	לשינוי	בחוק	העתיקות,	אין	הכרח	בפתיחת	החוק,	ואפשר	להוסיף	
תקנות	שאינן	מבטלות	את	החקיקה	הראשית	אבל	סותמות	פרצות	קיימות.	אם	
אין	אפשרות	לפתור	בעזרת	החוק	את	ביטול	ציר	ההברחות	הבין–לאומי	)מדובאי	
ללונדון	ומשם	לארץ	לשם	יצוא(,	כדאי	לחפש	דרך	לשיתוף	פעולה	בין	המדינות,	

אולי	בעזרת	פקודת	המכס.

14.	לעניין	האחרון	הבהיר	אמיר	גנור	מרשות	העתיקות	כי	ישראל	אינה	חתומה	על	
מורשת	 וערכי	 בעתיקות	 סחר	 בעניין	 אונסק“ו	 מטעם	 הבין–לאומיות	 האמנות	
לאומית	ממקור	לא	ידוע,	שנחקקו	בשנים	1958	ו–1970.	בהעדר	חוק	או	אמנה	
אין	לשלטונות	המכס	על	מה	שיסמכו	אם	יבקשו	לעצור	יבוא	עתיקות	לישראל.	
זה,	המנוגדת	לעמדת	שאר	 יצא	שם	רע	בעולם	בגלל	מדיניותה	בנושא	 לישראל	
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מדינות	העולם	המערבי.	הערה:	לאחר	השלמת	הדוח	נמסר	מן	היחידה	למניעת	
שוד	נמסר	כי	לאור	התקנות	החדשות	)2014(	בתחום	זה	בארץ,	חל	שינוי	לטובה	

גם	במעמד	ישראל	בעולם.

15.	חברי	הוועדה	לא	גיבשו	עמדתם	באשר	לכל	אחד	מן	הסעיפים	שנדונו,	אבל	הכול	
תמכו	בצורך	לחזק	את	הפיקוח	על	הסחר	בעתיקות	מבלי	למנוע	את	האספנות	
לשמה	ואת	הסחר	בחפצי	אמנות	מיובאים	מלווים	בתעודת	מקור.	הוועדה	ממליצה	
לחפש	כל	דרך	חוקית,	אם	בחקיקה	ראשית	ואם	בתקנות,	כדי	למנוע	את	הנזקים.	
אמנת	 על	 החתומות	 למדינות	 ישראל	 הצטרפות	 על	 הוועדה	 ממליצה	 כן	 כמו	
וזאת	 לאומית,	 בבחינת	מורשת	 חוקי	בממצאים	שהם	 לא	 בעניין	סחר	 אונסק“ו	
כדי	לתת	סעד	חוקי	לשלטונות	המכס,	לרשות	העתיקות	או	לגופים	אחרים	למנוע	
הלבנת	עתיקות	בישראל.	בעיקר	ממליצה	הוועדה	על	חיפוש	כל	דרך	לחיזוק	מערך	
הלחימה	בשוד	ופיקוח	על	סחר	לא	חוקי	בשוקי	העתיקות.	הוועדה	מוקירה	את	
מאמציה	של	היחידה	ללחימה	בשוד	העתיקות	ברשות	העתיקות	וקוראת	לתגבר	
מערך	זה.	רשות	העתיקות	אינו	יכולה	לעשות	צעד	זה	בתקציביה	כפי	שהם	היום,	

ויש	להפנות	סכומים	נוספים	ממקורות	ממשלתיים	לצורך	זה.
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ג. רשויות המחקר והפיתוח וקירוב הארכאולוגיה לציבור

רשות	 	- ב–1989	 הקמתה	 מאז	 עומדת	 בארץ	 הארכאולוגית	 העשייה	 במרכז	 	.1
	763 מהם	 רשומים,	 עתיקות	 אתרי	 כ–30,000	 מצויים	 באחריותה	 העתיקות.	
משרד	 אותה	 הנחה	 שבעבר	 עצמאית,	 רשות	 זו	 גבוהה.	 ערכיות	 בעלי	 שהוגדרו	
הממונה	 אותה.	השר	 מנחה	 והספורט	 התרבות	 שנים	שמשרד	 כמה	 וזה	 החינוך,	
ממנה	את	חברי	מועצת	רשות	העתיקות	ואת	יושב	הראש	של	הוועד	המנהל	)מאז	
הקמת	הרשות	מונה	יו“ר	הוועד	המנהל	מבין	חברי	האקדמיה	למדעים	ובהתייעצות	
עם	נשיאי	האקדמיה	כדי	להבטיח	את	אי–תלותו	בשר	הממונה,	אלא	שחוק	זה	
לבנת(.	המועצה	ממנה	את	 לימור	 דאז	 ביזמת	שרת	התרבות	 	2011 שונה	בשנת	
מנהל	רשות	העתיקות	בהמלצת	השר.	השר	קובע	את	הרכב	המועצה	הארכאולוגית	
כללה	 במקורה	 המלצותיה(.	 את	 לקבל	 חייב	 יהיה	 שזה	 )מבלי	 למנהל	 המייעצת	
המועצה	הארכאולוגית	את	בכירי	הארכאולוגים	בישראל	ומעט	נציגי	ציבור,	אך	זה	
כמה	שנים	עלה	חלקם	של	חברי	המועצה	שאינם	ארכאולוגים	בכירים,	מה	שגרם,	
המנהל	 בידי	 נותן	 העתיקות	 חוק	 זו.	 מועצה	 לירידת	מעמדה	של	 חברים,	 לדעת	
סמכויות	נרחבות	ביותר	בניהול	העשייה	הארכאולוגית	וללא	בקרה	חיצונית	של	
ממש.	כן	מצויה	בידו	ההחלטה	אילו	שטחים	יותרו	לבנייה	לאחר	שייבדקו	מבחינה	
וערך	השרידים	 בגלל	חשיבותם	 בנייה	 ללא	 יישמרו	 ואילו	שטחים	 ארכאולוגית,	
המצויים	בהם.	חברים	בוועדה	תמכו	בגישה	שעל	פיה	ראוי	שימונה	למנהל	אדם	

שהוא	בראש	ובראשונה	בעל	השכלה	וניסיון	בארכאולוגיה.

מלאכת	הקמתה	של	רשות	העתיקות	ועיצוב	דרכי	פעולתה	נעשתה	בשנת	1989,	 	.2
בידי	מנהל	אגף	העתיקות	והמוזיאונים	דאז	מר	אמיר	דרורי,	שהיה	מנהלה	הראשון	
של	הרשות.	משנת	2000	מנהל	את	הרשות	מר	שוקה	דורפמן	)שוקה	דורפמן	ז“ל	
נפטר	בעודו	מכהן	כמנהל	הרשות,	לאחר	כתיבתו	של	דוח	זה(.	בפגישה	של	הוועדה	
עם	מר	דורפמן	הוא	פרס	בהרחבה	את	מדיניות	הרשות	ואת	מפעלותיה	בתחומים	
השונים.	כפי	שציין,	החזון	והייעוד	של	רשות	העתיקות	הם	“להיות	המוסד	המוביל	
לשימורם,	 לשמירתם,	 לחשיפתם,	 האחראית	 היא	 ישראל.	 של	 בארכאולוגיה	
לחקירתם	ולפרסומם;	לניהול	אוצרות	העתיקות	במדינת	ישראל.	הרשות	תשמור,	
הגבוהה	 המדעית	 ברמה	 הארץ	 של	 הארכאולוגית	 המורשת	 את	 ותחקור	 תשמר	
ביותר,	תוך	איזון	ראוי	בין	צרכי	הפיתוח	של	הארץ	לבין	השמירה	על	עתיקותיה“.	
נוסף	על	אלה	ציין	המנהל	כי	הרשות	מטפחת	את	עובדיה.	כל	עובדי	השדה	הם	
בעלי	תעודת	חופר	מטעם	האוניברסיטאות.	כ–55	מעובדי	הרשות	השלימו	את	

התואר	השלישי.

הרשות.	 מועצת	 הנחיות	 פי	 ועל	 העתיקות	 חוק	 פי	 על	 עובדת	 העתיקות	 רשות	 	
היא	מבצעת	כ–300	חפירות	בשנה	)ראה	למעלה	בסעיף	המחקר(	ומקדמת	את	
רישיונות	 מנפיקה	 חדישות,	 טכנולוגיות	 אימוץ	 תוך	 ובמחקר	 בחפירות	 התמיכה	
לחפירה	ולסקרים	ומנהלת	)לרוב	בשיתוף	עם	האוניברסיטאות(	ימי	עיון	וכינוסים.	
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מערך	הפרסומים	של	הרשות	כולל	פרסומים	בדפוס	ופרסומים	אלקטרוניים,	ובהם	
ספרים,	מפות	סקר	וכתבי	עת	מחקריים.	לצד	טיפוח	המחקר	הקימה	הרשות	מנהל	

שימור	המעסיק	כ–12	אדריכלים	וכן	משרדים	חיצוניים.

תקציב	 התקצוב.	 בעיית	 היא	 הרשות,	 מנהל	 עליה	 שהצביע	 כפי	 מרכזית,	 בעייה	 	.3
הולם	היה	מאפשר	העלאה	נאותה	של	שכר	העובדים,	פרסום	מוגבר	של	הדוחות	
הארכאולוגיים	)ובהם	חובות	עבר(,	שיפור	והרחבה	של	מחסני	העתיקות	והשקעת	
משאבים	בפיתוח	טכנולוגי.	חברים	העלו	את	הניגוד	לכאורה	שקיים	בין	תפקיד	
שעיקר	 החפירות	 בביצוע	 מרכזי	 כגוף	 מעמדה	 לבין	 ומפקח	 מנחה	 כגוף	 הרשות	
המימון	להן	בא	ממקורות	חוץ.	נטען	שיש	חשיבות	ליתר	הפרדה	בין	תפקיד	הרשות	
כגוף	מנחה	ומפקח	לבין	היותה	הגוף	המבצע	העיקרי,	וזאת	כדי	למנוע	מצב	של	

ניגוד	עניינים.

פנימיים	 בדיונים	 הדברים	 גובשו	 טרם	 הוועדה	 עם	 פגישתו	 )בעת	 המנהל	 לדעת	 	.4
ואף	לא	נדונו	במועצת	הרשות(	היה	ראוי	לאחד	כוחותיהם	של	שלושת	הגופים	
הממונים	על	שמירת	מורשת	התרבות	הלאומית	)ככל	שמדובר	בנכסים	חומריים(:	
כוחות	 איחוד	 לשימור	אתרים.	 והמועצה	 והגנים	 רשות	הטבע	 העתיקות,	 רשות	
זה	)המבנה	המנהלי	שלו,	על	פי	ההצעה,	טרם	גובש(	יחזק	את	פעילות	החפירה	
האתרים	 שימור	 את	 וכן	 המחקר	 ואת	 החפירה	 את	 תנהל	 זאת	 רשות	 והמחקר.	
ופיתוחם.	לפני	שנים	אחדות	המליצה	ועדה	)חבריה	היו	פרופ‘	ב“ז	קדר,	פרופ‘	י‘	בן	
אריה	ופרופ‘	מ‘	טרנר(	לאחר	את	תחולת	חוק	העתיקות	לשנת	1840.	אם	תתקבל	
עליהם	 שקיבלו	 האחריות“	 ב“תחום	 מסוימת	 חפיפה	 תתקיים	 ממילא	 זו,	 הצעה	

שלושת	הגופים.

או	 באקראי	 הקברים	המתגלים	 חפירת	 הוא	 הרשות	 במיוחד	את	 עניין	המעסיק	 	.5
בחפירות	ארכאולוגיות.	הקושי	נובע	משני	גורמים:	האחד	הוא	התנגדות	אלימה	של	
גופים	חרדיים.	ניסיונות	הידברות	עם	גופים	אלה	לא	צלחו,	וכיום	הרשות	מתאמת	
את	עבודתה	אך	ורק	עם	המשרד	לענייני	דתות	ועל	פי	הנחיותיו	)על	עניינים	אלה	
ראה	למעלה	בפרק	המחקר(;	השני	הוא	רגישות	פוליטית	)הן	ישראלית	פנימית	
הן	בין–לאומית(.	חיכוכים	פוליטיים	עשויים	להתגלע	בחפירה	באזורים	המועדים	
לכך	בגלל	רגישותם,	דוגמת	אתרים	בירושלים	אך	גם	ביפו	ובעכו.	מנהל	הרשות	
הדגיש	כי	במשך	כהונתו	לא	הופעל	עליו	לחץ	פוליטי,	וכי	הרשות	נקייה	מפנייה	

פוליטית	כלשהי	)על	עניינים	אלה	ראו	בהמשך(.

הרשות	רואה	במעורבות	בפעילות	חינוכית,	בפרסום	בציבור	של	תגליות	מרכזיות	 	.6
ובהצגתם	של	ממצאים	מיוחדים	בתערוכות	בארץ	ובעולם	)פעולה	שיש	בה	גם	
הכנסה	כספית(	חלק	מתפקידיה.	הרשות	בדקה	את	היחס	לפעולותיה	בסקר	דעת	

קהל,	ונמצא	שהציבור	מעריך	מאוד	את	פעילותה	של	רשות	העתיקות.

גוף	מרכזי	בעל	השפעה	רבה	על	המציאות	הארכאולוגית	בארץ	הוא	רשות	הטבע	 	.7
והגנים	)רט“ג(.	הרשות	הוקמה	בשנת	1998	כמיזוג	של	שני	גופים	מרכזיים:	רשות	
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שמירת	הטבע	)הוקמה	ב–1964(	ורשות	הגנים	הלאומיים	)1963(.	זו	האחרונה	
מפורט	 מידע	 	.1955 בשנת	 שהוקמה	 הארץ	 נוף	 לשיפור	 המחלקה	 את	 החליפה	
בתחומי	 ומורשת	 תרבות	 נוף,	 ערכי	 בשמירת	 הראשונים	 הצעדים	 על	 ומסמכים	
“לעצור	את	הדחפור	-	הקמתם	 יוסי	כץ:	 והארכאולוגיה	ראו	בספרו	של	 הטבע	
של	הכלים	המוסדיים	לשמירת	ערכי	הטבע,	הנוף	והמורשת	של	מדינת	ישראל“	
)רמת	גן,	2004(.	הרשות	ממונה	על	שמורות	הטבע	ועל	ניהולם	של	גנים	לאומיים,	

שמקצתם	היא	גנים	ארכאולוגיים.

על	פעילות	הרשות	בתחום	השימור	הארכאולוגי	דנה	הוועדה	בפגישה	עם	עובדים	 	.8
הרשות	 גולדשטיין.	 שאול	 מר	 המנכ“ל	 ובראשם	 למעלה(,	 )ראה	 ברשות	 בכירים	
והוקם	בה	אגף	מיוחד	הממונה	על	האתרים	הארכאולוגיים	 פי	חוק,	 פועלת	על	
)בראשות	ד“ר	צביקה	צוק(.	בתחום	אחריותה	של	הרשות	מצויים	כ–9,000	אתרי	
נותרו	שמונה	אתרים	 קהל.	 קולטי	 ארכאולוגיים	 כ–50	אתרים	 ובאלה	 עתיקות,	
באחריות	הרשות	מעבר	לקו	הירוק,	והיא	מטפלת	בהם	עד	היום.	ככלל	את	הפעילות	
הארכאולוגית	בשטחים	שבאחריות	ישראל	מנהל	הִמנהל	האזרחי.	יש	לציין	כי	יש	
בעיות	תקציב	קשות	בתחזוקת	אתרים	אלה.	הרשות	משתפת	פעולה	עם	רשות	
העתיקות	בנושא	שמירת	האתרים	הארכאולוגיים	ומחקרם.	מגוון	האתרים	הוא	
גדול:	ממערות	פרהיסטוריות	ועד	מבצרים	וטחנות	קמח	מן	התקופה	העות‘מאנית.	
הבולטים	שבהם	הם	תלים	ארכאולוגיים	מרכזיים	)חלקם	הוכרזו	אתרי	מורשת	
עולמית	על	ידי	אונסק“ו(	וכן	אתרים	פופולריים	רחבי	ידיים	דוגמת	מצדה	)אף	היא	
אתר	מורשת	עולמית(,	מערות	הכרמל,	קיסריה,	בית	שאן,	ציפורי	ועבדת.	הרשות	
ייזום	ותמיכה	בחפירות(	לבין	 נכון	בין	מחקר	ומדע	)כולל	 מבקשת	ליצור	מיזוג	

שימור	האתרים	השונים,	תחזוקתם	והנגשתם	לציבור.

מפגעי	 הן	 שנפגעו	 אתרים	 ולתקן	 לשקם	 הצורך	 בפני	 הרשות	 עומדת	 אחת	 לא	 	.9
הטבע	)שיטפונות	וסערות(	הן	מידי	האדם:	מ“שחיקה	טבעית“	הנגרמת	מתנועה	
של	המוני	מבקרים	באתר	ועד	מעשי	ונדליזם	או	“נקם“	הנעשים	בידי	יחידים	או	
קבוצות	)פעמים	רבות	בידי	חרדים(.	את	עבודות	השימור	והשחזור	מבצע	אדריכל	
הרשות	בשיתוף	עם	אדריכלי	נוף,	הארכאולוגים	החופרים	ואנשי	רשות	העתיקות.	
העבודות	נעשות	על	פי	הנורמות	הקבועות	באמנות	בין–לאומיות	ועל	פי	הנחיות	
רשות	העתיקות.	אבני	היסוד	בתחום	זה	הונחו	כבר	בסוף	המאה	התשע–עשרה.	
עניין	מחודש	התעורר	עם	ההרס	שנגרם	במלחמת	העולם	השנייה.	מסמך	היסוד	
את	 המדגישה	 	,1964 משנת	 ונציה“	 “אמנת	 היא	 המשחזרים	 על	 כיום	 המקובל	
המיוצגות	 התקופות	 כל	 את	 להציג	 החובה	 ואת	 המפורט	 התיעוד	 של	 חשיבותו	
את	 חיזקה	 	1999 בשנת	 עולמית	 למורשת	 לאמנה	 ישראל	 הצטרפות	 באתרים.	

המחויבות	לטיפול	מקצועי	ולאתיקה	של	השימור.

10.	השילוב	בין	מדע	לתיירות	מתבטא	גם	באחריות	הרשות	לשילוט	באתרים	ולהסברתם	
בעזרת	דפדפות	ומודלים	משוחזרים.	הרשות	קשובה	לדעות	שבציבור.	דוגמה	לכך	
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היא	התכנית,	לשחזור	המבנה	המונומנטלי	שהוצע	לזהותו	כ“קבר	הורדוס“	באתר	
ואנשים	 ארכאולוגים	 של	 התנגדותם	 בשל	 והוסרה	 ציבורי	 לדיון	 שעלתה	 עצמו,	
באשר	 ובעולם(	 )בארץ	 היום	 השורר	 הכללי	 הקו	 כי	 הובהר	 לנושא.	 הקרובים	
לשחזור	מבנים	עתיקים	הוא	מינימליסטי.	מכאן	עולה	קושי	בהמחשת	הממצאים	
אלקטרוניות	 בטכנולוגיות	 ושימוש	 קטנים	 מודלים	 הקמת	 הרחב.	 הציבור	 בפני	

לצורך	החייאת	המוצגים	מסייעים	לא	מעט	בעניין	זה.

שבגנים	 הארכאולוגיים	 האתרים	 שימור	 מצב	 את	 הרשות	 אנשי	 מעריכים	 11.	ככלל	
בשימור	 לכשלים	 מודעים	 הרשות	 אנשי	 זאת	 עם	 הדעת.	 את	 כמניח	 הלאומיים	
האתרים	הנובעים	ממחסור	חמור	במימון	השמירה	והשימור.	חברים	בוועדה	הצביעו	
על	מצב	תחזוקה	שאינו	משביע	רצון	בחלק	מן	האתרים.	צוין	לחיוב	כי	בעבר	לא	
הקציבו	החופרים	באתרים	מראש	סכומים	המיועדים	לשימור,	ואילו	כיום	סעיף	
זה	מובנה	בכל	בקשת	רישיון	חפירה.	כמו	כן	צוין	הצורך	להקים	מוזאונים	מקומיים	
שבהם	יוצגו	ממצאים	שהתגלו	באתר	שנחפר,	וזאת	במסגרת	תחזוקת	האתר.	לפי	
שעה	לא	הייתה	הצלחה	בתחום	זה	כיוון	שהקמת	תצוגה	ראויה	דורשת	אמצעים	
וכוח	אדם	מקצועי	קבוע.	רשות	הטבע	והגנים	אינה	יכולה	לשאת	בהוצאות	אלו.

12.	עלה	נושא	שיתופם	של	גורמים	אזרחיים	)מועצות	אזוריות	או	גופים	מקצועיים(	
בתחזוקת	אתרים.	אין	דוגמאות	רבות	לשיתוף	פעולה	ממין	זה,	אך	עלתה	שאלת	
השיתוף	בניהול	האתר	בעיר	דוד	בשותפות	עם	עמותת	אלע“ד,	אשר	עושה	רבות	
הכלכלי	 העניין	 את	 מסתירה	 אינה	 זו	 עמותה	 באזור.	 החפירות	 ובמימון	 בייזום	
ואת	המגמה	החינוכית–הפוליטית	שיש	לה	כגוף	מוביל	באתר	וכספק	עיקרי	של	
המדריכים	במקום	)אף	על	פי	שכל	מדריך	מורשה	יכול	להדריך	במקום(.	לדעת	
מנהל	הרשות,	המצב	הנוכחי	של	שיתוף	פעולה	זה	הוא	טוב	ונכון.	על	עניין	זה	ראו	

גם	בהמשך.

עיריות	ומועצות	 ופיתוחם	הם	 נוספים	הפועלים	בתחום	שימור	האתרים	 גופים	 	.13
מקומיות	המטפלות	באתרים	שבתחומן,	דוגמת	החברה	לפיתוח	מזרח	ירושלים,	
קהילתית	 פעילות	 של	 דוגמאות	 יש	 החשובים.	 העיר	 מאתרי	 בחלק	 המחזיקה	
וחינוכית	המתבטאת	בחפירות	)מספר	הדוגמאות	אינו	רב(,	בשילוב	עתיקות	בגנים	
באתרים	 בהתנדבות	 הנעשית	 קהילה“,	 “גן	 במסגרת	 הדרכה	 ובפעילות	 ציבוריים	
ארכאולוגיים	ובגנים	לאומיים.	מפעל	אחרון	זה,	הנעשה	בשיתוף	עם	רשות	הטבע	

והגנים,	זוכה	להצלחה	באתרים	רבים.

יסודות	 המלמדים	 ובשיעורים	 באתרים	 ביקורים	 מעודדת	 החינוך	 14.	מערכת	
גם	 בארכאולוגיה	 הוראה	 תכנית	 הוכנה	 הנמוכות.	 הרמות	 מן	 בארכאולוגיה	החל	
בתלמידים	 או	 כיתות	 של	 יחסית	 קטן	 במספר	 מדובר	 אך	 תיכוניים,	 ספר	 לבתי	
בודדים.	גופים	ומוסדות	שונים,	לדוגמה	החברה	להגנת	הטבע	ובתי	ספר	שדה,	יד	
יצחק	בן–צבי	וחוגי	סיירות	שונים,	מציעים	לציבור	-	נוער	ומבוגרים	-	הרצאות,	

סיורים	וחוגים	ארכאולוגיים.
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לחברה	לחקירת	ארץ	ישראל	 נודע	 15.	מקום	מיוחד	בפעילות	בתחום	הארכאולוגיה	
גוף	 הייתה	החברה	 בעבר	 לייסודה.	 2013	מאה	שנה	 ועתיקותיה,	שמנתה	בשנת	
מרכזי	בתחום	הייזום	והסיוע	לחפירות	וגיבוש	גרעין	של	ארכאולוגים	פעילים,	עד	
שהמוסדות	האקדמיים	תפסו	תחום	זה.	החברה	ריכזה	והייתה	שותפה	למבצעים	
ארכאולוגיים	רחבי	היקף	דוגמת	החפירות	בחצור,	במצדה	ובמערות	מדבר	יהודה,	
כינוסים	 בעריכת	 לפעילותה	 נודעה	 מיוחדת	 חשיבות	 ועוד.	 בירושלים	 החפירות	
ארכאולוגיים	וסיורים,	אשר	משכו	קהל	רב	והיו	למוקד	התעניינות	ציבורית	גדולה.	
פעילות	זו	מתקיימת	עד	היום,	אך	כאמור	נוספו	גופים	אחרים	הפעילים	בתחומים	
האמורים,	ומידת	הבלעדיות	של	החברה	הצטמצמה.	לאורך	כל	שנות	קיומה	דאגה	
החברה	לקיים	במות	לפרסום	מונוגרפיות	ומאמרים	בתחום.	פרסומיה	העיקריים	
כוללים	הוצאה	לאור	של	דוחות	חפירה	חשובים	ורבי	כמות	וקובצי	מאמרים.	אחד	
החשובים	שבפרסומיה	הוא	הרבעון	“קדמוניות“	)אשר	נוסד	בשנת	1967(,	המציג	
בפני	הציבור	את	התגליות	הארכאולוגיות	בארץ	ובמזרח	בכלל	במתכונת	פופולרית	

למחצה	ובשפע	איורים.

16.	הפעילות	הארכאולוגית	מוצגת	לציבור	גם	דרך	העיתונות	היומית	ובשידורי	הרדיו	
והטלוויזיה.	הצגה	זו	אינה	שיטתית,	ולעתים	היא	מותנה	בטיב	הממצאים	)דוגמת	
מטמונים,	ממצאים	בודדים	שחזותם	נאה(,	במאמצי	הפרסום	של	הגופים	הפעילים	
ובאישיות	החוקר.	איכות	ההצגה	בציבור	תלויה	במידת	הידע	של	הכתב	 בשטח	
ושל	עורכי	העיתונים;	התוצאה	לעתים	ראויה	מאוד	ולעתים	אינה	משביעה	רצון.	
המדיום	האלקטרוני	מאפשר	אף	הוא	גישה	קלה	לפרסומים	ארכאולוגיים	העוסקים	

באתרים	ובחפירות	בארץ,	כולל	דוחות	חפירה	ראשוניים.

ארץ	 לחקירת	 החברה	 של	 הארכאולוגיים	 הכינוסים	 של	 הפופולריות	 ירידת	 	.17
ישראל	בציבור	הרחב	עוררה	רושם	כאילו	פחתה	מידת	ההתעניינות	של	הציבור	
בארכאולוגיה	ובהיסטוריה	של	ארץ	ישראל.	אך	כאשר	מביאים	בחשבון	את	ההיצע	
אינה	 זו	 מעין	 שמסקנה	 נראה	 השונות,	 במסגרות	 הפעילות	 כל	 סך	 ואת	 הגדול	

מוצדקת.
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 ד. מקום הארכאולוגיה בדיון האידאולוגי והפוליטי

בארץ ישראל ובמדינת ישראל

הדיון	בנושא	זה	בציבוריות	הישראלית	הוא	טעון	ומחייב	זהירות	רבה.	הוועדה	התבקשה	
שלא	להתעלם	מן	הצדדים	החברתיים–פוליטיים	)ראה	בסעיף	5	להלן(,	והדבר	התקבל	
על	דעת	החברים.	עם	זאת	עשתה	הוועדה	מאמצים	שלא	לדון	באירועים	שוטפים	אלא	

להתרכז	בתופעות	ארוכות	טווח	ובתחומים	העקרוניים.

כשהוקמה	המדינה	כבר	יצאה	הארכאולוגיה	בארץ	משלבי	הראשית,	שבהם	ניתן	 	.1
מקום	מרכזי	להוכחת	ספרי	המקרא	והברית	החדשה,	או	לפחות	לשמש	להם	איור.	
לפני	הקמת	המדינה	עוררו	התגליות	השונות	התרגשות	והתלהבות	רבה	בחוגים	
הדבר	 העולם.	 בכל	 ונוצריים	 החרדיים(	 מהחוגים	 )לבד	 יהודיים	 בעיקר	 דתיים,	
בלט	ביישוב	היהודי	כאשר	נחשפו	ממצאים	שחיברו	את	עברה	היהודי	של	הארץ	
עם	ההתיישבות	החדשה.	התהודה	שעוררו	חשיפתה	של	רצפת	בית	הכנסת	בבית	
אלפא,	חשיפת	החומה	השלישית	בירושלים	או	חפירת	בית	הקברות	בבית	שערים	
בידי	חוקרים	מן	האוניברסיטה	העברית	והחברה	לחקירת	ארץ	ישראל	ועתיקותיה	
הייתה	רבה	ביותר.	המהלך	של	חשיפת	אתרים	המגלים	מציאות	יהודית	עתיקה	
צבר	תאוצה	בשנות	המדינה	הראשונות	אף	על	פי	שדימוי	הארכאולוג	המחזיק	בידו	
האחת	את	מעדר	החופרים	ובאחרת	את	התנ“ך	פינה	את	מקומו	לטובת	עבודה	
)תוך	היעזרות	בטקסטים,	אך	ללא	מחויבות	כלפיהם(.	 פניות	 וחסרת	 מקצועית	
תגליות	הקשורות	בתולדות	הארץ	והיהודים	בה	עוררו	התרגשות	מרובה	בציבור	
חורבן	 על	 עדויות	 או	 במצדה	 כוכבא,	הממצאים	 בר	 מכתבי	 )היהודי(.	 הישראלי	
כלל	 את	 וריגשו	 משכו	 הימים(	 ששת	 מלחמת	 )לאחר	 הרומאים	 בידי	 ירושלים	
הציבור	היהודי	בארץ	ומחוץ	לה.	גם	היום	ממצאים	הקשורים	בתולדות	ישראל	
מעוררים	התרגשות	רבה,	אך	במשך	השנים	נעשה	עיקר	העבודה	באתרים	מתקופות	
שונות	על	פי	העניין	המדעי,	הכורח	המעשי	)שחרור	שטחים	לפיתוח(	או	שיקולים	
כלכליים	)יצירת	תעסוקה	ופיתוח	התיירות(.	תקציבים	ממשלתיים	גדולים	ביותר	
הוקצו	לחשיפת	ערים	עתיקות	דוגמת	קיסריה	או	בית	שאן	אף	על	פי	שיישובים	

אלה	אינם	אתרים	יהודיים,	וזאת	משיקולים	כלכליים.

מגמה	זו	התגברה	ככל	שהקיום	הישראלי	בארץ	הפך	למובן	מאליו	בעיני	אזרחי	 	.2
ישראל	ללא	צורך	ב“הוכחות“	מתחום	הארכאולוגיה.	המשיכה	הטבעית	לאתרים	
“יהודיים“	או	“מקראיים“	לא	התבטלה,	וסיורים	לבתי	כנסת	עתיקים	או	למצדה	נהיו	
חלק	מתכניות	הלימודים	והחינוך	המשלים,	אבל	במידה	לא	פחותה	של	התלהבות	
נחפרו	כנסיות,	מונומנטים	רומאיים	או	כפרים	מן	התקופה	הביזנטית	והאסלאמית	
הקדומה.	ברוח	זו	פיתחו	האוניברסיטאות	את	מחקר	האמנות	היהודית	העתיקה	
כחלק	מלימוד	האמנות	העתיקה	של	ארצות	המזרח	הקדמון,	האמנות	הקלאסית,	

הנוצרית	או	האסלאמית,	לפי	העניין.
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שינוי	ניכר	הורגש	אחרי	מלחמת	ששת	הימים	בשנת	1967	ועם	הרחבת	ההתיישבות	 	.3
היהודית	בשטחים	שמעבר	לקו	הירוק.	חפירות	ישראליות	נערכו	באתרים	מרובים	
בירושלים	ובחבלי	יהודה	ושומרון,	והאפשרות	לבקר	באתרים	מרכזיים	בהיסטוריה	
של	ארץ	ישראל	דוגמת	יריחו,	שומרון,	הרודיון	או	חברון	ובעיקר	בעיר	העתיקה	
בירושלים,	עוררה	התרגשות	רבה	בלב	מרבית	הישראלים.	ודאי	נכון	הדבר	כשמדובר	
בארכאולוגים,	שלהם	היה	גם	עניין	מקצועי	מיוחד.	עם	זאת	רגשות	דומים	התעוררו	
השלום(,	 הסכם	 חתימת	 )לאחר	 ירדן	 בתחומי	 מקראיים	 באתרים	 בביקורים	 גם	

דוגמת	נחל	ארנון	ויישובים	בחבלי	הגלעד,	מואב	ואדום.

תרבויות	 הארכאולוגית	המקצועית,	שהייתה	חלק	מחקירת	 לעומת	ההתעניינות	 	.4
העבר	בארץ	)כולל	עברה	היהודי(,	אף	שלא	הייתה	חפה	מקשר	רגשי	טבעי,	עלתה	
התופעה	של	שימוש	באתרים	ההיסטוריים	כעילה	ומכשיר	להשתלטות	על	שטחים	
ביהודים.	הקיטוב	שחל	בקרב	 ויישובם	 הירוק,	 אלה,	בעיקר	מעבר	לתחומי	הקו	
תושבי	ישראל	באשר	להתנחלות	היהודית	החדשה	מעבר	לקו	הירוק	בא	לביטוי	גם	
בהתייחסות	לזכות	הישיבה	ב“ארץ	האבות“	)בעיקר	ביהודה,	בשומרון	ובירושלים	
העתיקה(	אפילו	אם	שטחים	אלה	היו	מיושבים	ומעובדים	זה	דורות	בידי	ערבים.	
לזכותם	של	הארכאולוגים	יש	לציין	שעבודתם	)מבלי	קשר	לנטיותיהם	הפוליטיות(	
הייתה,	ועודנה,	מקצועית	ולא	מוטה,	ודוחות	החפירה	הם	משביעי	רצון	מבחינה	

מדעית.

כתב	המינוי	של	חברי	הוועדה	מנה	בין	היתר	בירור	של	יחסי	הגומלין	בין	המחקר	 	.5
הארכאולוגי	לבין	הסביבה	שבה	הוא	מתבצע,	ונשיא	האקדמיה	הדגיש	את	הדברים	
בישיבה	הראשונה	של	הוועדה.	יובהר	למן	ההתחלה	כי	מינוים	של	חברים	בוועדה	
או	בוועדות	המשנה	לא	נעשה	בשום	אופן	על	פי	עמדה	פוליטית	של	חבר	זה	או	
הייתה	 התקווה	 הדיונים.	 במהלך	 נחשפו	 ולא	 מראש	 ידועות	 היו	 לא	 אלו	 אחר.	
שהרשימה	תכלול	חוקרים	מכל	גוני	הקשת	הפוליטית.	עם	זאת	ביקשה	הוועדה	
לשמוע	דברים	מפי	דוברים	ונציגים	של	גופים	המעידים	על	עצמם	שהם	מזוהים	
עם	מעורבות	פוליטית	גם	בהקשר	של	העשייה	הארכאולוגית.	ימי	העיון	הפתוחים	
שקיימה	הוועדה	נתנו	אפשרות	לכל	אדם	בציבור	להביע	את	עמדתו.	למרבה	הצער	

זכות	זו	כמעט	שלא	נוצלה.

בד	בבד	יזמה	הוועדה	פנייה	לאנשים	ולארגונים	הפעילים	בתחום	להופיע	בפניה.	 	.6
הוזמן	 וסביבתה,	 ירושלים	 הוא	 ביותר	 והחריף	 העיקרי	 המחלוקת	 מאחר	ששדה	
להשתתף	 העמותה	 מטעם	 אחר	 נציג	 או	 )אלע“ד(	 דוד“	 עיר	 “אל	 עמותת	 ראש	
באחת	מישיבות	הוועדה	)או	לפחות	בוועדת	המשנה	לענייני	ארכאולוגיה	וחברה(	
החינוכית	 והפעילות	 הניהול	 החפירות,	 למדיניות	 באשר	 תפיסתם	 את	 ולהבהיר	
הנעשית	במקום.	כידוע,	עמותה	זו	פעילה	מאוד	בארגון	חפירות	ובפעילות	יישובית	
וחינוכית	בעיר	דוד	ובגן	הלאומי	המצוי	בה	ובסביבתה.	למרבה	הצער	נענתה	הבקשה	
בסירוב	ונלוו	אל	הסירוב	האשמות	)שפורסמו	גם	בעיתונות(	כאילו	הוועדה,	יושב	
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נגועים	בפוליטיזציה	של	הארכאולוגיה.	 והאקדמיה	למדעים	בכלל	 ראש	הוועדה	
מאחר	שכך,	החליט	יושב	ראש	הוועדה,	לאחר	התייעצות	עם	חברים	בה,	להסיר	את	
הנושא	מסדר	דיוניה	של	הוועדה	ולבטל	פגישה	מתוכננת	גם	עם	פעילים	בארגונים	

המתנגדים	למדיניות	המשתמשת	בארכאולוגיה	כחלק	מתהליך	ההתיישבות.

החליטה	 לדיון,	 הדבר	 בעלי	 את	 לזמן	 באפשרותה	 אין	 כאשר	 זה,	 דברים	 במצב	 	.7
הוועדה	שלא	לדון	במליאה	או	בוועדות	בנושאים	הקשורים	בניצול	הארכאולוגיה	
לצורך	הגשמת	מטרות	בעלות	משמעות	פוליטית	מידית.	עם	זאת	סברו	חברים	
כי	הימנעות	מוחלטת	מהעלאת	השאלות	שעל	הפרק	היא	בבחינת	כניעה	לתכתיב	

מצד	מי	שאינם	מעוניינים	בהעלאת	הנושא	כלל.

לפיכך	החליטה	הוועדה	להעלות	כמה	נושאים	המצויים	במחלוקת	אך	לציין	שאין	 	.8
זו	עמדת	הוועדה	אלא	עמדתם	של	חברים	אחדים	בה,	וכי	הדברים	אינם	מבטאים	
עמדה	אחידה	של	חברי	הוועדה.	קל	וחומר	שעניינים	אלה	הם	נושא	למחלוקות	

ציבוריות	במדינה	בכלל.

אחת	הדוגמאות	המעידה	לדעת	חברים	על	שימוש	לא	ראוי	בנימוקים	ארכאולוגיים	 	.9
הלאומי	 הגן	 בנושא	 הממשלה	 התנהלות	 היא	 ציבוריות	 או	 פוליטיות	 למטרות	
המיועד	באוכף	שבין	המורד	המזרחי	של	הר	הצופים	לזה	של	הר	הזיתים.	בשטח	
זה	עובר	הכביש	הראשי	המחבר	את	ירושלים	למישור	אדומים	והוא	הוצע	בעבר	
עיסאוויה.	מתכנני	הפארק	טענו	שיש	במקום	אתרים	 כשטח	הרחבה	של	הכפר	
ארכאולוגיים	חשובים,	וכי	הצורך	לשמרם	הוא	אחת	הסיבות	החשובות	התומכות	
אינה	 זו	 טענה	 כי	 והתברר	 בעבר,	 נסקר	 האזור	 פתוח.	 כפארק	 השטח	 בהשארת	
נכונה	)האתר	החשוב	היחיד	-	מערה	ובית	יוצר	לכלי	אבן	מימי	בית	שני	-	מצויה	

לצד	הכביש	ואין	סכנה	לקיומה(.

10.	פרויקט	אתרי	מורשת	)תמר(	הוא	מפעל	חיובי	המתנהל	בשנים	האחרונות	מטעם	
משרד	ראש	הממשלה.	במסגרת	זו	ממשלת	ישראל	מטפחת,	בתקציב	גדול,	אתרים	
שונים	)לא	רק	ארכאולוגיים(	בעלי	ערך	תרבותי	מן	העבר	ומן	ההווה.	אלא	שתקציב	
זה	מיוחד	כולו	לאתרי	מורשת	יהודיים	ואינו	מיועד	כלל	לאתרי	תרבות	של	בני	
דתות	אחרות	שאינם	קשורים	ביהדות	ואשר	הטביעו	חותמם	על	תולדות	הארץ	
ועל	נופה.	חברים	בוועדה	העירו	כי	מוטב	לפתוח	את	הרשימה	גם	לאתרים	לא	

יהודיים,	כפי	שעושה	דרך	משל	אונסק“ו	בבחירת	אתרי	מורשת	עולמית.

בעיר	 הארכאולוגי	 הגן	 ניהול	 היא	 בוועדה	 חברים	 הצביעו	 11.	דוגמה	אחרת	שעליה	
דוד,	המצוי	באחריות	רשות	הטבע	והגנים.	אף	שהשטח	מוגדר	גן	לאומי,	התקבלה	
היהודי	 הקשר	 “לחיזוק	 הפועלת	 אלע“ד,	 עמותת	 האתר	 בהנהלת	 בכיר	 לשותף	
ובאתרים	 שבסילוואן	 דוד	 בעיר	 ותיירות	 יהודית	 נוכחות	 ביסוס	 ירושלים,	 אל	
הסמוכים“	)אלע“ד,	ויקיפדיה(.	אלע“ד,	שברשותה	שטחי	קרקע	ובניינים	שרכשה	
במקום,	היא	הגוף	המוביל	בייזום	חפירות	ארכאולוגיות	באתר	וסביבתו,	בפיתוח	
התיירות,	בקיום	פעילות	חינוכית	ופעילות	כלכלית	במקום.	אלע“ד	יוזמת	חפירות	
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בידי	 בעיקר	 גבוהה,	 מקצועית	 ברמה	 כלל	 בדרך	 המנוהלות	 באתר,	 ארכאולוגיות	
רשות	העתיקות.	את	ניצול	השטח	לאחר	החפירה	קבעה	הנהלת	האתר,	שאלע“ד	
היא	הגוף	הדומיננטי	בה.	אלע“ד	היא	גוף	כלכלי	וארגוני	חזק	ואחראית	למעשה	
להדרכתם	של	תלמידי	בתי	ספר	וחיילי	צה“ל	הנשלחים	למקום.	דפדפת	ההדרכה	
למבקרים	 המחולקת	 ואלע“ד(,	 והגנים	 הטבע	 רשות	 ירושלים,	 עיריית	 )מטעם	
באתר,	ואשר	על	שערה	מובלט	סמל	העמותה,	מוקדשת	רובה	ככולה	לתיאור	העיר	
היבוסית,	לירושלים	בירת	ישראל	ולתקופת	בית	שני.	אלף	ותשע	מאות	השנים	
שלאחר	מכן	כמעט	שאינן	נזכרות	בדפדפת.	הכפר	סילוואן	שמעבר	לקדרון	נזכר	
רק	בנוגע	להתיישבות	התימנים	במקום	בשנת	1882.	מודגשת	העובדה	שמשפחת	
מיוחס	בנתה	בית	במקום	בסוף	המאה	התשע–עשרה,	אבל	אין	שום	התייחסות	
למתיישבי	המקום	שאינם	יהודים,	כאילו	אין	הם	קיימים	ואין	הם	נראים	לעין.	
החיזיון	המוצע	למבקרים	באתר	מציג	אף	הוא	את	תולדות	העיר	הצגה	לא	מאוזנת	
לעמותה	 לתת	 נכון	 לא	 כי	 טוענים	 חברים	 אלע“ד.	 ההתיישבות	של	 את	 ומדגיש	
בעלת	גוון	פוליטי	את	המעמד	הבכיר	במימון	החפירות,	בקביעת	מסלולי	הסיור,	
עיר	 בגבעת	 הערבים	 התושבים	 מן	 בהתעלמות	 לציבור	 ובהצגתו	 האתר	 בעיצוב	
ואדי	חילווה(.	לעומת	טענות	אלו	נשמעים	מפי	 וסביבתה	הקרובה	)שכונת	 דוד	
חברים	ובציבור	הישראלי	בכלל	קולות	התומכים	בפעילותה	של	אלע“ד	בתחומי	
הגן	הלאומי	והמברכים	על	שיתוף	הפעולה	של	הגופים	הממשלתיים	והעירוניים	

עמה.

12.	בעיה	נוספת	שעליה	התריעו	חברים	בוועדה	היא	היחס	שבין	שמירת	העתיקות	
והצגתן	בדרך	הראויה	לבין	הבנייה	המודרנית.	מוסכם	על	הכול	כי	חייבת	להיות	
פשרה	בין	תכניות	בנייה	ופיתוח	מודרני	של	העיר	לבין	שמירה	על	ערכי	תרבות	
ומורשת	העולים	בחפירות.	אבל	עלתה	הטענה	שלא	אחת	הוויתור	בתחום	שמירת	
העתיקות	והצגתן	לטובת	תכניות	בנייה	הוא	מוגזם,	במיוחד	התכניות	שמציעים	
הנתונים	 בשטחים	 ארכאולוגיות	 חפירות	 ומבצעים	 היוזמים	 חזקים,	 גופים	

לאחריותם.

לשימורם	 באשר	 הבעיות	 את	 מעלה	 היהודי	 ברובע	 והבינוי	 השיקום	 פעולת	 	
חדשה	 לבנייה	 מתחת	 ביופיים	 ומרהיבים	 חשובים	 עתיקות	 אתרי	 של	 ולהצגתם	
)או	שיקום	של	בתים	שנהרסו(.	יש	המביאים	זאת	כמופת	של	שילוב	ישן	בחדש.	
לדעת	אחרים	הבנייה	המחודשת	לא	עשתה	צדק	עם	העתיקות	במקום.	במקרים	
לא	מעטים	היה	ניתן	למנוע	בנייה	מחודשת	על	גבי	העתיקות	ולשמר	את	העתיקות	
כשטחים	פתוחים	או	בקירוי	הולם	לצורך	הגנתם,	מבלי	לצמצם	את	שטחם	ומבלי	
להחדיר	אל	תוכם	יסודות	בטון	מסיביים,	צנרת	חשמל	וביוב.	מדובר	בשטחים	אשר	
בניינים	לאחר	מלחמת	ששת	הימים	ואשר	אפשר	היה	לשמרם	 לא	נמצאו	בהם	
ללא	בנייה	מודרנית	מעליהם.	כך	לדוגמה	נכלא	רחוב	העמודים	הראשי	)הקארדו(	
ברוב	מהלכו	מתחת	לבניינים	מודרניים,	שרק	מעטים	מהם	היו	במקום	בעת	בניית	
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הרובע.

על	 החליטה	 ומתרומות,	 ממשלתי	 מתקציב	 המתקיימת	 הכותל,	 למורשת	 הקרן	 	
בניית	בניין	רחב	מידות	לעצמה	בתחום	רחבת	הכותל,	בפאתי	שכונת	המוגרבים,	
שנהרסה	אחרי	מלחמת	ששת	הימים.	הבניין	תוכנן	בטרם	התקבלה	החלטה	על	
עיצובה	הכולל	של	רחבת	הכותל.	לזכות	הקרן	ייאמר	שהיא	דאגה	לביצוע	חפירה	
ארכאולוגית	במקום	)שבוצעה	במקצועיות	ראויה	לשבח	בידי	רשות	העתיקות(.	
התגלו	במקום	רחוב	מן	התקופה	הרומית	ומבנים	נוספים	מימי	בית	ראשון	ומימי	
הביניים.	לממצאים	נודע	ערך	מדעי	ותרבותי	כללי	רב	חשיבות,	ותרומתם	לחקר	
ירושלים	היא	עצומה,	אף	על	פי	שברובם	אין	הם	דווקא	שרידים	יהודיים.	רשות	
העתיקות,	שניהלה	את	החפירה,	הייתה	שותפה	בתכנון	הבניין	מראשיתו	והבטיחה	
כי	העתיקות	יישמרו	ויוצגו	לציבור	בקומת	המסד,	בין	עמודי	התמיכה	של	הבניין.	
מנגד	נשמעה	הטענה	כי	הממצא	המיוחד,	ובעיקר	הרחוב	הרומי,	שהמשכו	כלפי	
דרום	כבר	נחפר	והוא	גלוי	לעין,	ראוי	שיישאר	ללא	כל	בנייה	מעליו,	בהיותו	נכס	
גופים	בעלי	מעמד	 כיצד	 דוגמה	 יש	כאן	 כי	 נטען	 תרבות	בעל	חשיבות	עולמית.	
וממון	מצליחים	לקבל	מראש	אישורי	בנייה	על	גבי	שטחים	עוד	בטרם	נחפרו,	מה	
שנמנע	מאזרחים	רגילים.	מנגד,	כאמור,	עלתה	הטענה	כי	ירושלים	היא	עיר	חיה	
ומתפתחת,	ועל	כן	יש	להסתפק	בשמירתם	של	ממצאים	ובהצגתם,	גם	אם	באופן	
רשות	 על	 גם	 המקובלת	 זו,	 גישה	 הושלמה.	 המדעית	 שחקירתם	 לאחר	 מוגבל,	

העתיקות,	זוכה	לתמיכה	של	חברים	בוועדה,	אך	הדעות	נותרו	חלוקות.

לשימוש	 כדוגמה	 והציבור	 חברים	 הביאו	 למעלה	 שתוארו	 המקרים	 את	 13.	כאמור,	
פוליטי	או	נדל“ני	בשטחי	חפירות.	לא	התקיים	בוועדה	דיון	מיוחד	בנושא,	אלא	
שהוא	עלה	בפגישות	שונות	ובדיון	הציבורי	הפתוח.	חברי	הוועדה	הסכימו	שאין	
כל	סיכוי	להגיע	להסכמה	בנושאים	האמורים	או	בחלקם	-	לא	בתוך	הוועדה	ולא	

בציבור	בכלל	-	אך	ראוי	לציין	את	השיקולים	השונים	בפני	הציבור.
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דו ח א | קאוכארלרגעק רקשעמרו במיוב אעור ק

 נספח א

 הארכאולוגיה והשימור במערב אירופה

)ובייחוד בצרפת(

Head of international research and development ˗ The French שלנגר	נתן	ד“ר 
national institute for preventive archaeological research )INRAP(

ככלל	אפשר	לומר	כי	רוב	התגליות	הארכאולוגיות	באירופה	במהלך	המאה	התשע–
הערים	 לצד	 כמובן	 זאת	 אקראיות.	 תגליות	 היו	 העשרים	 המאה	 ובראשית	 עשרה	
ההיסטוריות	הידועות	והמוכרות	)בעיקר	סמוך	לחופי	הים	התיכון(.	יישובים	עתיקים	
הערים	 התפתחות	 ופיתוח.	 בנייה	 עבודות	 כדי	 תוך	 התגלו	 ידועים,	 היו	 שלא	 רבים,	
פילוג	 חל	 זאת	 בעקבות	 העתיקים.	 האתרים	 של	 הרס	 רבה	 במידה	 חייבה	 החדשות	
מסוים	בהייררכייה	של	האתרים	באירופה,	שאינו	מוכר	בישראל.	מצד	אחד	מצויות	
החפירות	באתרים	ההיסטוריים	עתירי	הממצא	-	ערש	הציוויליזציה	-	המושכים	את	
הארכאולוגים	של	התקופות	הקדומות	והתקופות	הקלאסיות.	אתרים	אלה	מייצגים	את	
תקופות	הפריחה	באגן	הים	התיכון.	מצד	אחר	קיימות	חפירות	רבות	בכפרים	הקטנים,	
למשל	בצפון	צרפת,	המושכות	פחות	את	החוקרים	המקצועיים,	והן	מעניינות	בעיקר	
מימי	 או	 הברזל	 מתקופת	 ברובם	 הם	 אלה	 אתרים	 מקומיים.	 וחובבים	 ארכאולוגים	

הביניים,	והאטרקטיביות	שלהם	בעיני	המבקר	אינה	גדולה.

מלחמת	העולם	השנייה	הביאה	לשינוי	בגישה	לערך	התרבותי	ולמורשת	הארכאולוגית.	
נעשה	ברור	כי	הפיתוח	המואץ	עלול	לפגוע	בטבע	ולגרום	לו	נזקים.	למן	שנות	השבעים	
של	המאה	העשרים	התקבל	העיקרון	של	“מי	שמזהם	משלם“.	על	כן	חברות	שעיסוקן	
כרוך	בפעילות	מזהמת	נקטו	צעדים	שימנעו,	או	לפחות	יקטינו	מראש,	את	הזיהום.	
העולם	 מלחמת	 לאחר	 התרבות.	 לשימור	 הטבע	 שמירת	 מתחום	 עברה	 זו	 תפיסה	
מחדש(	 נוסדו	 )או	 קמו	 רבות	 מדינות	 הקולוניאלית.	 התקופה	 לקצה	 קרבה	 השנייה	

והחלו	לגלות	עניין	במורשת	שלהן	כדי	ליצור	זהות	לאומית.

אמנת	אונסק“ו	משנת	1972	היא	הבסיס	החוקי	להכרזה	על	כ–900	אתרים	-	אתרי	
מורשת	עולמיים.	אמנה	זו	מחייבת	את	המדינות	השותפות	בה	לקיים	רישום	של	אתרי	
העתיקות,	לטפח	שכבה	של	ארכאולוגים	מוסמכים,	לבצע	חפירות	מקצועיות	ולהקפיד	

על	איכות	וביקורת	מדעיות.

את	 עיצבה	 אשר	 מלטה“,	 “אמנת	 את	 האירופית	 המועצה	 קיבלה	 	1962 בשנת	 כבר	
אופייה	של	הפעילות	הארכאולוגית	המקובלת	היום	במערב	אירופה.	האמנה	קובעת	
עקרונות	כלליים	אך	מותירה	מקום	לפירושים	ויישומים	מקומיים.	סעיף	מרכזי	באמנת	
מלטה	קובע	שלמורשת	הארכאולוגית	יש	ערך	מדעי,	ולכן	יש	לטפל	בה	בדרך	מדעית.	
לקביעה	זו	השלכות	מנהליות,	שכן	עד	אז	נקבעו	הסטנדרטים	והנהלים	בכל	מדינה	
בידי	קהילת	הארכאולוגים	שלה.	במסגרת	אמנה	זו	אף	נקבע	כי	יש	לשלב	בין	הצרכים,	
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הנוגדים	לא	אחת,	של	הארכאולוגיה	ושל	הפיתוח.	משמע,	יש	להכין	תכנית	עבודה	
יזם	 בידי	 לפני	הריסת	אתר	מסוים	 ומחקרים	 לביצוע	חפירות	 ומדעית	 ארכאולוגית	
)ולעתים	אף	לבטל	את	תכנית	ההרס(.	יתרה	מזו,	האמנה	קובעת	שבמידת	האפשר	יש	
לתת	עדיפות	לשימור	האתרים.	הפרק	השישי	של	האמנה	הוא	בעל	חשיבות	מיוחדת.	
הוא	מדגיש	את	אחריות	המדינה,	הכוללת	גם	מתן	תקציבים	לצורך	ביצוע	העבודה	
אחריותה	 את	 וגם	 הארכאולוגיים(	 האתרים	 מפת	 של	 ההשלמה	 )דוגמת	 הבסיסית	
לדאוג	שתקציבים	ממקורות	פרטיים	או	ציבוריים	יכסו	את	הוצאות	החפירה,	המחקר,	

התיעוד	והפרסום	המדעי.

יתרונה	של	אמנת	מלטה	)אף	שאינה	מיושמת	במידה	שווה	בכל	המדינות(	היא	במידת	
החופש	שהיא	מותירה	למדינות	לקיים	כל	אחת	שיטות	וגישות	משלה.	בעקבות	אימוץ	
האמנה	השתלב	שדה	הארכאולוגיה	בעשייה	הכלכלית,	ובכך	השתנו	לגמרי	התקציבים	
שמקורם	מן	הסקטור	הפרטי	או	הציבורי.	כך	לדוגמה	בשנת	1970	היו	בצרפת	350	
ארכאולוגים	)ולפי	הערכה	אחרת	600(,	ואילו	היום	עובדים	בה	4,000	ארכאולוגים.	
זה	השתבח	המחקר	הארכאולוגי	 ובזכות	צעד	 ניכרת,	 הוגדלו	במידה	 גם	התקציבים	
ומעמדו	עלה.	כיום	אין	מסתפקים	בחפירות	אקראיות	אלא	מקיימים	חפירות	יזומות.	
אמנת	מלטה	תומכת	בקיום	ארכאולוגיה	מונעת	)בהקבלה	לרפואה	מונעת(,	כלומר	
לשמור	על	האתר	ולטפל	בו	לפני	שיינזק.	לגישה	זו	חשיבות	מרובה	בהבהרת	סדרי	
העדיפויות	של	המדינה	)המנוגדים	לא	אחת	לסדרי	העדיפות	של	השלטון	המוניציפלי	

ושל	היזמים	הפרטיים,	שעלות	החפירה	והפרסום	מוטלת,	בעיקר,	עליהם(.

עם	זאת	המצב	עדיין	קשה.	לפי	הערכה	מקובלת,	אתרים	ארכאולוגיים	נהרסו	למן	
סוף	מלחמת	העולם	השנייה	ועד	היום	יותר	מאשר	בעשרת	אלפי	השנים	האחרונות.	
בכל	יום	נערכות	בצרפת	עבודות	בנייה	בשטח	של	כ–700	קמ“ר	שבהם	תכולת	אתרים	
שאינה	ידועה.	כדי	לקבוע	מהי	עתיקה,	נקבע	בצרפת	שכל	ממצא	העשוי	לשחזר	את	
ההיסטוריה	של	האנושות	)במחקר	או	בשימור(	הוא	בבחינת	מורשת	ארכאולוגית.	
בשנת	2001	נחקק	מחדש	חוק	העתיקות	בצרפת	והוקם	מוסד	לאומי	למחקר	בדרך	
של	חפירות	הצלה.	במסגרת	מוסד	זה	עובדים	כיום	2,100	ארכאולוגים,	שהם	יותר	
השטח	 מעבודות	 כ–90%	 מבצעים	 והם	 בצרפת,	 הפעילים	 הארכאולוגים	 ממחצית	
בצרפת.	יש	בהם	120-100	בעלי	תואר	דוקטור	ו–350	בעלי	תואר	שני.	כל	היתר	הם	
בעלי	תואר	ראשון.	אין	במערב	אירופה	“פועלי	חפירה“	)משמע	ארכאולוגים	חסרי	
מיומנות	ותואר(	אלא	ארכאולוגים	בעלי	הסמכה	בלבד.	ההחלטה	היכן	תתבצע	חפירה	
ארכאולוגית	נתונה	בידי	משרד	התרבות	והוא	גם	מחליט	בעניין	טיבה	והיקפה,	וכך	

למעשה	אין	ניגוד	אינטרסים	בין	הגוף	המבצע	לגוף	המפקח.

היבט	חשוב	בחוק	הצרפתי	בא	לביטוי	בקביעה	שהארכאולוגיה	היא	שירות	ציבורי,	ולכן	
חלים	עליה	לא	רק	העקרונות	החלים	על	כל	מחקר	מדעי	אלא	גם	הצגת	הממצאים	
מוגבל	 לפרסום	המדעי,	שאינו	 גם	 רבה	 נודעת	חשיבות	 יתר	המשימות	 בין	 לציבור.	
לכן	הצעת	התקציב	המוגשת	 לחוגים	מקצועיים	בלבד	אלא	מופנה	לקהלים	שונים.	
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ליזם	כוללת	גם	את	עלות	הפרסום.	נקודת	תורפה	בארכאולוגיה	הצרפתית	היא	שאין	
לחץ	על	פרסום	ממצאי	החפירות	במועד.

כדי	“לשנות	את	פני	השטח“	)משמע	להקצות	שטחים	לבנייה	ולפיתוח(	בצרפת	יש	
הארכאולוגיה,	 על	 המקומי	 לממונה	 התיק	 מופנה	 ברשות	 המקומית.	 לרשות	 לפנות	
ארכאולוגית	בשטח.	החלטות	 בדיקה	 לבצע	 ימים	אם	 	30 בתוך	 להכריע	 חייב	 והוא	
נופלות	בממוצע	ב–7%	מן	המקרים.	בצרפת	קיימת	 המחייבות	בדיקה	ארכאולוגית	
לבין	 ארכאולוגיים	 שרידים	 של	 מציאותם	 לקביעת	 הראשונית	 הבדיקה	 בין	 הפרדה	
החפירה	והתיעוד.	הבדיקה	הראשונית	ממומנת	באמצעות	מס	)כל	יזם	הבונה	בשטח	
הגדול	מ–3,000	מ“ר	משלם	50	סנט	למטר	מרובע,	בין	שיש	במקום	ממצאים	ובין	
שאין	בו(.	סכום	זה	מגיע	לעשרות	מיליוני	אירו	לשנה.	מכיוון	שהקבלן	משלם	את	המס	
בכל	מקרה,	אין	הוא	בודק	מראש	את	השטח	ואינו	מפעיל	לחצים	במהלך	הבדיקה.	
יותר	מ–2,000	בדיקות	ממין	זה	מתקיימות	מדי	שנה.	הבדיקה	כוללת	סקר	חודרני	
בעזרת	כלי	מכני	בעל	כף	חלקה	שרוחבה	נע	בין	1.4	מ‘	ועד	4	מ‘.	אם	הוחלט	שהשטח	

ייהרס	בכל	מקרה,	הבדיקה	מתבצעת	על	פני	כ–15%	מן	השטח.

אם	הוחלט	לאחר	הבדיקה	שיש	לקיים	חפירה,	המימון	בא	ישירות	מהיזם.	בצרפת	
ימי	 	500 מוקצים	 אחת	 ולכל	 שנה,	 כל	 זה	 ממין	 חפירות	 כ–300	 בממוצע	 נערכות	
נחפרים	 עירוניים	 ובאזורים	 השטח,	 מן	 כ–75%	 נחפרים	 פתוחים	 באזורים	 עבודה.	
25%	מהשטח.	מאז	2003	הוכנס	ממד	תחרותי	בתחום,	ועל	כן	קיימים	היום	כ–70	
גופים	המורשים	לקיים	חפירה	ארכאולוגית.	50	מתוכם	שייכים	למועצות	מקומיות	

שהחליטו	להקים	יחידה	לארכאולוגיה,	ועוד	20	הם	חברות	פרטיות.

תקציב	השימור	באנגלייה	ובצרפת	דומה	באופן	כללי,	אף	ששטחה	של	אנגלייה	הוא	
הפיתוח	 מתקציב	 כ–0.1%	 שזה	 אירו,	 מיליון	 כ–20	 והוא	 צרפת,	 של	 משטחה	 חצי	
של	המדינה.	כאשר	מדובר	בפרויקטים,	מתברר	שמחיר	החלק	הארכאולוגי	בפרויקט	
אזרח	 שכל	 עולה	 האזרחים	 אל	 “מגולגלת“	 זו	 שעלות	 מאחר	 בממוצע.	 כ–1%	 הוא	
משקיע	בארכאולוגיה	כ–4	אירו	לשנה	)בגרמניה	ההשקעה	דומה	-	כ–4.4	אירו	לנפש	

בשנה(.

קבלת	היתר	לחפירה	מדעית	במערב	אירופה	מותנית	בהגשת	תכנית	מדעית.	החוקר	
מציג	את	נתוניו	ואת	בקיאותו	במתודה	ובנושא,	מפרט	באילו	שטחים	הוא	מתכוון	

לעבוד	ובאילו	שיטות	מחקר	או	חפירה	ישתמש.

ארכאולוגיים	 לנושאים	 מאוד	 מודעים	 התושבים	 בכלל,	 אירופה	 ובמערב	 בצרפת,	
ומתעניינים	בהם.	בפעילויות	בשבוע	המדע	משתתפים	עשרות	אלפי	אנשים.	מוצגים	
מן	 העולות	 המסקנות	 לצד	 סטרטיגרפיים	 חתכים	 ואפילו	 טכניים	 אמצעים	 לציבור	
מוזאונים	 עם	 בשילוב	 לעתים	 הרחב,	 לציבור	 המיועדים	 כינוסים	 נערכים	 המחקר.	
)דוגמת	מוזאון	המדע	או	מוזאון	היהדות(,	המציגים	את	הממצאים,	ומתפרסמים	“דברי	
הכינוס“.	ניכר	המאמץ	לשלב	את	הקהילה	בעבודה	הארכאולוגית,	ונעשים	מאמצים	
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לפתוח	את	החפירה	בפני	הקהל	הרחב	כבר	בעת	הביצוע	ולחשוף	בפני	המבקרים	את	
שרידים	 הסרת	 או	 החפירה	 )הרחבת	 החפירה	 למדיניות	 באשר	 השונים	 השיקולים	
לצורך	העמקה(.	המאמץ	לשלב	את	אנשי	הקהילה	בעבודה	נתפס	כחובה	של	הגופים	

המתוקצבים	כלפי	הציבור	המממן	את	עבודתם.
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 נספח ב

 הנחיות רשות העתיקות בדבר פרסום מדעי

מתאים של חפירות ארכאולוגיות שעורכת הרשות ועובדיה

פרסום	מדעי	מתאים

1. הקדמה

“תוך	חמש	שנים	מיום	סיום	 )ג(	קובע:	 	12 חוק	העתיקות,	התשל“ח-1978,	סעיף	
ממצאיה	 החפירה,	 בדבר	 מתאים	 מדעי	 פרסום	 לאור	 הרשיון	 בעל	 יוציא	 החפירה	

ותוצאותיה...“	החוק	קובע	כי	הפרסום	צריך	לכלול	שלושה	מרכיבים:

ההיגיון	 הצוות,	 פרטי	 זיהוי	האתר,	מהלך	החפירה,	 מיקום	החפירה,	 	- החפירה	 	.1
המנחה	בבחירת	שטחי	החפירה,	מיפוים	במדויק,	שיטת	החפירה,	הרישום	והטיפול	
או	רק	 הגוף	 כל	שברי	 נשמרו	 )אם	 ועיבודו	 בממצאים,	מדיניות	שמירת	הממצא	

חלקים	אינדיקטיביים,	אם	נעשתה	רפאות	מלאה	או	חלקית(	וכד‘.

ממצאי	החפירה	-	תיאור	כל	הממצא	הנייח	והנייד	שנתגלה	בחפירה,	כולל	השיכוב	 	.2
)סטרטיגרפיה(	והכרונולוגיה	והבנת	הקשרים	ביניהם.

תוצאות	החפירה	-	מה	ניתן	ללמוד	מן	החפירה	מבחינת	החברה	הקדומה	באתר	 	.3
החיים,	 אורח	 אחרים,	 אזורים	 או	 אתרים	 עם	 ותרבות	 מסחר	 קשרי	 ובסביבתו,	
ידי	האדם,	שחזורים	 על	 וניצולה	 הדתיות,	הסביבה	הטבעית	 הכלכלה,	האמונות	
אדריכליים,	הקשרים	היסטוריים	ומחקרים	נלווים	שונים	)כגון	נוף,	צמחייה,	חברת	
המחקר	 לקידום	 החפירה	 חשיבות	 כהצגת	 זה	 חלק	 להגדיר	 ניתן	 החיים(.	 בעלי	

הארכאולוגי.

החוק	קובע	כי	יש	להוציא	לאור	את	הפרסום	המדעי	המתאים.	לפיכך	לא	די	לכתוב	
את	הפרסום	אלא	קיים	הכרח	לפרסמו	בפועל	כדי	שיהיה	זמין	לכל	המעוניין	לראות	
עוד,	 מפרט	 אינו	 החוק	 היוצרים(.	 זכויות	 על	 )בשמירה	 בו	 ולהשתמש	 המידע	 את	
ולכן	הרכב	הפרסום	תלוי	גם	בשיקוליו	של	בעל	הרישיון/ההרשאה	לחפירה	)להלן:	
החופר(.	ועדות	רבות	דנו	בקביעת	הרכבו	של	פרסום	מדעי	מתאים	שישמש	פרסום	
סופי	לחפירה.	מסקנתן	הייתה	שצריך	לקבוע	דרישות	מינימום.	היתר	נתון	לשיקוליו,	
בנושאים	 להרחיב	 יכול	 חופר	 כל	 הדברים,	 מטבע	 החופר.	 של	 ולתקציבו	 ליכולתו	
הקרובים	ללבו,	אולם	הרחבה	זו	אסור	שתבוא	על	חשבון	הזנחת	נושאי	מחקר	אחרים	

הראויים	לדיון	בפרסום.

מטרת	המסמך	הנוכחי	היא	להגדיר	פרסום	מדעי	מתאים	לפי	גודל,	מורכבות	וחשיבות	
החפירה.	המסמך	ימחיש	את	הגודל,	את	החשיבות	ואת	המורכבות	בהתאמה	למקום	
הפרסום	המקובל	ברשות	העתיקות,	אך	מובן	שניתן	לפרסם	בכל	הוצאה	דומה	אחרת:	
ח“א	-	חפירה	קטנה,	שאינה	מורכבת,	ואין	בה	חשיבות	מדעית	רבה.	עתיקות:	חפירה	
בינונית	וגדולה.	IAA Reports:	חפירה	מורכבת	וגדולה	בעלת	חשיבות	מדעית	רבה.
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 2. פרסום סופי קטן

)פורמט חדשות ארכאולוגיות(  

פרסום	סופי	קטן	יכלול	את	המרכיבים	האלה:

בהכרזה,	 שמופיע	 כפי	 האתר	 שם	 מדויקת,	 נ“צ	 ומיקומו,	 האתר	 תיאור	 מבוא:	 	.1
ְֶּה	)קרדיט(	 הסיבות	לביצוע	החפירה,	שם	החופר	ושמות	חברי	הצוות	וכן	את	הִמז
וכד‘(.	 לכל	השותפים	לחפירה	ולהכנת	הפרסום	)צייר,	מודד,	צלם,	רפא,	משמר	

רצוי	לפרט	היקף	חפירה	)מספר	הימים	ומספר	הפועלים(.

היסטורי–גאוגרפי	 רקע	 טופוגרפיה,	 וגודלם,	 השטחים	 מספר	 החפירה:	 תיאור	 	
השטח/ים,	 של	 תמציתי	 תיאור	 יש(.	 )אם	 בעבר	 האתר	 של	 המחקר	 ותולדות	

השיכוב,	האדריכלות	והממצא	הנייד	שנחשף.

איורים:	מפת	איתור	כללית,	מפת	שטחי	חפירה	ושרידי	בנייה	)לפי	שיקול	החופר(,	 	.2
חתך/כים	בעל/י	חשיבות	בלבד.	כמו	כן	מספר	מצומצם	של	תמונות	מן	החפירה	
ושל	ציורי/תצלומי	ממצאים	חשובים,	ועד	שני	לוחות	ממצא	נייד.	הלוחות	יובאו	
ללא	פירוט	טבלאות.	חובה	לצרף	רשימת	איורים	)כולל	תכניות,	מפות,	איורי	ממצא	
וכו‘(.	את	מספר	האיור	יש	לסמן	גם	על	האיור	)בהגדלות	-	על	מדבקה	מאחור(.	

יש	לקשור	את	הגבהים	באיורים	ובטקסט	לגובה	מוחלט	)מעל	פני	הים(.

מקיף	 דיון	 החפירה.	 חשיבות	 תמצות	 כולו,	 בפרסום	 בפרופורציה	 כללי:	 סיכום	 	.3
ייעשה	רק	על	חידושים	מדעיים.

רשימה	ביבליוגרפית:	אינה	הכרחית.	ניתן	לצרף	מספר	מצומצם	של	הפניות	אם	 	.4
הדבר	חיוני.	מומלץ	שהחופר	יצרף	הפניות	מלאות,	ועורכי	המאמר	יקצרו	אותן	לפי	

הצורך.

לקידום	 חשיבות	 לחפירה	 ואין	 מאוד,	 דל	 והנייד	 הנייח	 הממצא	 במקרים	שבהם	 	.5
המחקר,	תפורסם	רק	ידיעה	בקצרה	על	החפירה	בהיקף	מצומצם.

 3. פרסום סופי בינוני וגדול

)פורמט עתיקות / מונוגרפיות הרשות(  

הפרסום	יכלול	את	המרכיבים	האלה:

בהכרזה,	 שמופיע	 כפי	 האתר	 שם	 מדויקת,	 נ“צ	 ומיקומו,	 האתר	 תיאור	 מבוא:	 	.1
ְּים	)קרדיטים(	לכל	 הסיבות	לביצוע	החפירה,	שם	החופר	ושמות	חברי	הצוות	וִמז
השותפים	לחפירה	ולהכנת	הפרסום	)צייר,	מודד,	צלם,	רפא,	משמר	וכד‘(,	מספר	
השטחים	וגודלם.	רצוי	לפרט	היקף	חפירה	)מספר	הימים	ומספר	הפועלים(.	רצוי	
להגדיר	את	שיטת	החפירה,	את	שיטת	הרישום	והטיפול	בממצאים,	את	מדיניות	
שמירת	הממצא	ועיבודו	)אם	נשמרו	כל	שברי	הגוף	או	רק	חלקים	אינדיקטיביים,	

520



| 79 |

דו ח ב | קדחער  ושר  קי עהר 

אם	נעשתה	רפאות	מלאה	או	חלקית(	וכד‘.	הגדרות	אלה	יכולות	לבוא	במקומות	
שונים	בפרסום	לפי	שיקול	החופר.

סביבתי	 תיאור	 כולל	 היסטורי–ארכאולוגי–גאוגרפי,	 רקע	 החפירה:	 תיאור	 	.2
וכד‘(;	סיכום	תולדות	המחקר	שנעשה	באתר	 )טופוגרפיה,	מסלע,	מקורות	מים	
והממצא	 האדריכלות	 השיכוב,	 השטח/ים,	 של	 ובהיר	 מפורט	 תיאור	 יש(;	 )אם	

הנייד	שנחשף.	התיאור	יהיה	פרופורציוני	להיקף	הפרסום.

ניתוח	הממצא	הנייח	והשיכוב:	תיאור	פשוט	וענייני	ככל	הניתן,	מגובה	באיורים,	 	.3
מידת	 ואת	 הנייח	 הממצא	 את	 לתאר	 יש	 ובתצלומים.	 בחתכים	 בתכניות,	
השתמרותו.	כאשר	הדבר	אפשרי,	יש	לדון	ביחידות	בנייה	)למשל,	הגדרת	מבנה	
-	בית,	מצודה,	מנזר	לנשים(;	בתפקוד	מרחבים	)חצר,	חדר	מגורים(;	באלמנטים	
האבן,	 עיבוד	 )יסודות,	 בנייה	 בשיטות	 ארכיטרבים(,	 גגות,	 )עמודים,	 אדריכליים	
קירוי,	אטימה	וניקוז(;	בתכנון	היישוב	)תכנון	עירוני/כפרי,	הגדרת	סוג	יישוב(.	יש	
להבהיר	ולנמק	את	השיכוב	)למשל:	כיצד	נקבע	ששכבה	מסוימת	או	מבנה	מסוים	
מאוחרים	או	קודמים	לשכבה/מבנה	אחרים(.	יש	להתייחס	לא	רק	לשרידי	הבנייה	
יש	 וכד‘.	 שוד	 לתעלות	 האדמה,	 לרובדי	 להפרעות,	 למילוים,	 גם	 אלא	 והרצפות	
לפרט	אם	מכלול/לוקוס	)בלשון	המקצוע:	לוקוס	=	מקום(	הנדון	בפרסום	הוא	
“נקי“	)משמע	משוכב	היטב,	לא	מופרע	בפעילות	מאוחרת(.	יש	להבהיר	מקרים	
של	ספק	או	כשאי	אפשר	לקבוע	שיכוב	ברור.	יש	לדון	בקשרים	שבין	האלמנטים	
לוקוסים	 מסוימת(.	 לשכבה	 נקשרים	 האלמנטים	 )כיצד	 שיכוב	 מבחינת	 השונים	

הנדונים	בטקסט	צריכים	להופיע	גם	בתכניות	ובחתכים.

מופרע	 שאינו	 חתום	 לוקוס	 זהו	 ככלל,	 “טוב“;	 לוקוס	 מהו	 בדיוק	 להגדיר	 קשה	 	
מבחינת	השיכוב	או	מעורב	מבחינת	הממצא.	דוגמאות	בולטות	הן	רצפות	שבהן	
תקועים	כלים	שלמים,	או	שכבות	חורבן	מעל	לרצפות	החתומות	במפולות	אבנים.	
גם	לוקוסים	החתומים	ברצפה	)מעליה	או	מתחתיה(	עלולים	להיות	מעורבים	אם	
אינם	קשורים	בהכרח	 לוקוסים	טובים	 גם	מצדם	השני.	 היטב	 אין	הם	חתומים	
לרצפות	-	הם	יכולים	להיות	גם	תנורים	)טבונים(,	בורות	אשפה,	תעלות	יסוד	וכל	

סוג	לוקוס	אחר.

מתקנים:	לעתים	החפירה	מתעדת	רק	כמות	רבה	של	מתקנים	)לא	שרידי	יישוב,	 	.4
למשל	עשרות	או	מאות	של	טרסות,	גתות,	בורות	מים,	ספלולים	וערמות	סיקול(.	
יש	לתעדם	בעת	החפירה	תיעוד	מפורט	ומלא	ולכללם	בתיק	החפירה.	אם	המתקנים	
דומים	זה	לזה	והם	מטיפוסים	מוכרים,	שאינם	בעלי	ייחוד	מחקרי,	יש	לדון	בהם	
יחד	בדיון	כללי.	לדיון	זה	יש	לצרף	מבחר	של	איורים	ותכניות.	ניתן	לשקול	הבאת	
נספח	ובו	רשימת	פרטים	)גובה,	קוטר	פתח(.	בכל	מקרה	יש	לצרף	מפת	איתור	עם	
סימון	מדויק	של	מיקום	המתקנים	)לא	חובה	לערוך	רשת	ריבועים(.	אם	יש	ממצא	

נייד	שיכול	לתארך	את	המתקנים	חובה	לפרסמו.

521



צען רחשברן יל מדב קאוכארלרגעק בעשואל

| 80 |

ממצא	נייד:	דיון	בכלי	חרס,	זכוכית,	מתכות,	אבן,	ממצא	אורגני	וכיו“ב:	יש	להקפיד	 	.5
על	התאמה	בין	השיכוב	לבין	אופן	הצגת	הממצא	הנייד.	אם	הוגדרו	כמה	שכבות,	
יש	להציג	את	הממצא	הנייד	מסודר	לפי	כל	שכבה	ושכבה,	ולהדגיש	ממצא	נייד	
רק	 “טיפולוגי“.	 כללי	 דיון	 להוסיף	 ניתן	 מכן	 לאחר	 מכל	שכבה.	 “טובים“	 מלוקי	
כאשר	אין	שום	מכלול	מלוקוס	“טוב“,	ניתן	להסתפק	בדיון	“טיפולוגי“	כללי.	אפשר	
להוסיף	דיון	כמותי	)סטטיסטי(	של	הממצא	הנייד,	אבל	בתנאי	שיש	לו	חשיבות	
לעניין	מסקנות	החפירה.	ככלל,	ממצא	נייד	שמחייב	דיון	מחייב	גם	הצגה	באיור.	
הממצא	אינו	“מדבר	בעד	עצמו“,	ואם	הוא	ראוי	להצגה,	הרי	שחייבים	לדון	בו	-	
לכל	הפחות	ברמה	של	הגדרת	טיבו	ותאריכו.	במקרים	חריגים	ניתן	לדון	בממצא	
ללא	איור,	אך	אז	יש	להגדיר	היטב	את	הטיפוס	הנדון	)למשל	באמצעות	הפניה	

מדויקת(.

תכניות	וחתכים:	יש	להציג	תכנית	כללית	ומדויקת	של	שטחי	החפירה	ותכנית/ 	.6
לוקי	 גבהים,	מספר	 פרטי	 כולל	 הנייח,	 ומפורטות	של	הממצא	 תכניות	מדויקות	
וקירות.	יש	לפרסם	חתכים	המעידים	על	השיכוב	או	התורמים	להבנת	האדריכלות.	
גם	בחתכים	יש	לסמן	מספר	קירות,	לוקי	וגבהים.	אפשר	להכין	שחזור	איזומטרי	
אם	יש	מספיק	נתונים	ארכאולוגיים	כבסיס	לשחזור.	שחזור	כזה	יכול	לבוא	רק	
ולא	במקומם.	תכניות,	חתכים	 ומפורטים	 ולחתכים	מדויקים	 כתוספת	לתכניות	
אליהם	 להתייחס	 ויש	 עזר,	 אמצעי	 הם	 אלא	 לעצמם	 עומדים	 אינם	 ושחזורים	

בטקסט	ולהפנות	אליהם	מן	הטקסט.

איורים:	כוללים	מפת	איתור,	צילומי	שטח	וממצא	נייד	ואיורי	ממצא	נייד	)כולל	 	.7
לוחות	קראמיים(.	יש	לכלול	באיורים	מבחר	מייצג	מן	הממצא.	יש	לאייר	ממצאים	
)למשל,	 הממצא	 לתיארוך	 המסייעים	 )“טובים“(,	 חתומים	 מלוקי	 אינדיקטיביים	
להתייחס	למיקומם	ביחס	לרצפות	-	מעל	לרצפה,	מתחתיה	או	בתוכה(.	אין	לצייר	
ממצא	אם	האיור	אינו	יכול	להציג	את	מהותו	)למשל	שברי	גוף	ללא	עיטור(.	אם	
יש	כמה	כלים	זהים	זה	לזה,	יש	לצייר	את	הכלי	השלם	ביותר	שבהם.	לכל	איור	של	
ממצא	נייד	תצורף	מקראה	עם	פירוט	)טבלה	ובה	מספר	בתוך	האיור,	מספר	לוקוס	
וסל	ותיאור	קצר	של	הכלי(.	האיורים	יוגשו	בנפרד	מן	הטקסט,	לפי	כללי	תחום	
פרסומים	או	כללי	ההוצאה,	לפי	הרלוונטי	שבהם.	סדר	הממצאים	בתוך	לוחות	
לדיון	 ובהתאמה	 הפרסומים	 במערכות	 המקובלים	 הכללים	 לפי	 ייעשה	 האיורים	

בטקסט	)מכלי	פתוח	לכלי	סגור	וכו‘(.

רשימת	תכניות	ורשימת	איורים:	על	פי	הנחיות	כתב	העת	הרלוונטי,	יש	להגיש	 	.8
איתור,	 מפת	 )כולל	 האיורים	 יתר	 לכל	 ושנייה	 לתכניות,	 אחת	 	- רשימות	 שתי	
לאחר	 נפרד	 דף	 על	 יוגשו	 הרשימות	 וכד‘(.	 קראמי	 ממצא	 איורי	 שטח,	 צילומי	
הטקסט	הראשי.	אם	הפרסום	מכיל	טבלאות,	יש	להגישן	בנפרד	ולצרף	גם	רשימת	

טבלאות.	ככלל,	יש	להמעיט	בשימוש	בטבלאות	אלא	אם	הן	חיוניות.
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הקבלות	לממצא:	יש	להעדיף	הקבלות	קרובות	מבחינה	גאוגרפית,	בעלות	מוצא	 	.9
ושיכוב	ברור.	הפניות	רבות	תובאנה	רק	במקרה	של	ממצא	ייחודי	או	במקרה	שבו	
נדרש	דיון	מעמיק	בממצא	או	בהשלכותיו.	במקרה	שבו	טיפוס	הממצא	ידוע	היטב,	
ניתן	להסתפק	בהקבלה	אחת.	ניתן	אף	להסתפק	בהפניה	לקורפוס	קראמי,	אם	יש	
קורפוס	מעודכן	ומקובל	)כגון	1980	Magness(;	או	למחקרי	יסוד	בתחום	הנדון	
)כגון	מ‘	אבישר,	“הקרמיקה	ה‘מאוחרת‘“	בפרסום	יקנעם	1996,	או	רחל	בר–נתן,	

בפרסום	על	יריחו(.

10.	מחקרים	בין–תחומיים	ומחקרים	המוגשים	כנספחים	)במידת	הצורך(:	גאולוגיה,	
אנתרופולוגיה,	 ארכאוזואולוגיה,	 ארכאובוטניקה,	 	,14 פחמן	 גאומורפולוגיה,	
פטרוגרפיה,	זכוכית,	מטבעות	ואחרים.	יש	לשלב	את	מסקנותיהם	בדיון.	על	מחברי	
החופר.	 שהגדירם	 כפי	 בחפירה	 המדויק	 ולמיקום	 לשיכוב	 להתייחס	 הנספחים	
חייבת	להיות	התאמה	בין	הנספחים	לטקסט	הראשי	של	החופר	מבחינת	מינוחים,	

תיארוכים	וכד‘.

11.	סיכום	ומסקנות:	סיכום	כללי	לחפירה,	הבהרת	חשיבותה	למחקר,	השלכותיה	על	
אתרים	אחרים,	אזורים	אחרים	ונושאי	מחקר	שונים	)כגון	כרונולוגיה,	גאוגרפיה	
היסטורית,	כלכלה	וקשרי	מחקר,	אמונות	ודעות,	הסביבה	הקדומה	והשפעת	האדם	

עליה,	אורח	החיים,	שחזורים	אדריכליים,	הקשרים	היסטוריים	וכד‘(.

12.	הערות	שוליים:	יש	להמעיט	ככל	האפשר	בהערות	שוליים.	מידע	חשוב	מקומו	
בטקסט	הראשי,	ומה	שאינו	חשוב	אין	צורך	להזכירו.

שיטה	 כל	 או	 עתיקות,	 העת	 כתב	 לפי	שיטת	 להביאה	 יש	 ביבליוגרפית:	 13.	רשימה	
אחרת	מקובלת,	ובלבד	שתהיה	אחידות	בשיטת	הכנת	הרשימה.

14.	רשימת	לוקוסים	ו/או	סלים	)לא	חובה(	)כולל	הגדרה	קצרה	למהות	כל	לוקוס	-	
ניתן	לצרף	בתקליטון	או	בתקליטור(.

15.	בפרסומים	גדולים	ומורכבים	על	החופר	להיות	“עורך	ראשוני“	הדואג	להשלמתם	
לטקסט	 ולהתאמתם	 המומחים,	 ופרקי	 הנלווים	 המחקרים	 כל	 של	 ולהגשתם	
שונות	 דעות	 תיתכנה	 כמובן	 וכדומה.	 תיארוכים	 מונחים,	 מבחינת	 שלו	 הראשי	
על	הממצאים,	כל	אחד	על	פי	הבנתו,	ובמקרים	רבים	יפורסמו	דעות	אלה	באותו	

פרסום	אלה	בצד	אלה,	ואין	הדבר	גורע	מערכו.

פרסום	 כל	 להגיה	 וכדי	להשיגו	מומלץ	 מוצלח,	 לפרסום	 הוא	מפתח	 נכון	 ניסוח	 	.16
כמה	פעמים	כדי	לשפרו.	בהגהה	יש	להקפיד	על	משפטים	שלמים	ונכונים	מבחינה	
תחבירית	ולבדוק	שהכותב	יודע	בדיוק	מה	הוא	רוצה	לומר	בכל	משפט,	ואם	מה	

שכתב	אכן	מבטא	זאת	היטב.
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ודרך	 הפרסום	 פורמט	 מבחינת	 מסוימים	 שינויים	 יחייב	 דיגיטלית	 למדיה	 המעבר	
התיאור	וההפניות	למקורות,	אך	הוא	לא	ישנה	את	מהות	הפרסום.

אנו	מדגישים	כי	לכל	חפירה	יש	ייחוד	משלה,	ואין	חפירה	אחת	זהה	לאחרת,	ולפיכך	
אין	פרסום	אחד	זהה	למשנהו.	פרסום	מתאים	מתחיל	בחפירה	טובה,	שערך	החופר	
המתאים	לה	ביותר	מבחינת	הכשרתו	המדעית.	החוק	אינו	מתיר	שלא	לפרסם	חפירה,	
וחפירה	שלא	פורסמה	היא	בבחינת	חפירת	שוד.	מטרת	כל	חפירה	היא	המחקר	ופרסומו	
ולא	החפירה	עצמה.	“חפירת	הצלה“	על	פי	רוב	אינה	מצילה	את	השרידים	הנייחים,	
יזומות	מוסרות	השכבות	העליונות,	 גם	בחפירות	 לפיתוח;	 כיוון	שהשטח	משוחרר	
ופעמים	רבות	השטח	נותר	חשוף	ונהרס	מאיתני	הטבע.	ההצלה	האמתית	היא	תיעוד	

האתר	והשרידים	והבאתם	לפרסום	מתאים	על	פי	הקווים	שלעיל.

כתב	עוזי	דהרי
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מסקנות והמלצות

א: עניינים אקדמיים

הוועדה	נמנעה,	על	פי	ההנחיות,	מעיסוק	ברמת	ההוראה	והמחקר	באוניברסיטאות	 	.1
זימון	המקרים,	שאפשר	השוואה	למסקנות	הוועדה	הבין–לאומית	שפעלה	 אבל	
באותה	עת	מטעם	המל“ג	)פרסמה	את	מסקנותיה	ב	2012(	ואשר	זה	היה	עיקר	
עולה	 הכללית.	 להשלים	את	התמונה	 לוועדה	מטעם	האקדמיה	 עיסוקה,	אפשר	
והמכונים	 החוגים	 האקדמית,	 ההוראה	 בתחום	 בארץ	 הארכאולוגיה	 מצב	 כי	
הבין–לאומית	 הוועדה	 מצאה	 ככלל,	 רצון.	 משביע	 ככלל	 הוא	 האוניברסיטאיים	
כי	הפעילות	בישראל	תואמת	את	הסטנדרטים	הבין–לאומיים	בהוראה	ובמחקר,	
צוות	המורים	מייצג	מגוון	של	שיטות	ודעות,	מבחר	המקצועות	המוצעים	לתלמיד	
אינו	נופל	מן	המקובל	בחו“ל,	ומרבית	אנשי	הסגל	מקיימים	ומפרסמים	מחקרים	
חשובים	ופוריים.	עם	זאת	עניינים	רבים	דורשים	שינוי	או	תיקון,	כפי	שיצוין	להלן.	
החשיבה	 בתחומי	 הסטודנטים	 בקרב	 נפוצה	 חולשה	 הוא	 שבהם	 הבולטים	 אחד	

הביקורתית	ובכושר	הכתיבה	והניסוח.	ראוי	לחזק	תחומים	אלה.

מחקר,	 קרנות	 להשגת	 משקיעים	 וחופרים	 שחוקרים	 הרבים	 המאמצים	 למרות	 	.2
תחרותיות	ולא	תחרותיות,	בארץ	ובחו“ל,	תקצוב	המחקרים	עדיין	רחוק	מלספק	
את	הרצוי,	ובמיוחד	כאשר	מדובר	במחקרים	המתמשכים	לאורך	זמן.	בהעדר	צוות	
מחקר	ראוי	לצד	החוקר	הראשי,	פרסום	המחקרים	מתעכב	הרבה	מעבר	לרצוי.	
איום	של	 מהווה	 הראשיים(	 החוקרים	 והולך	של	 )והגיל	המתקדם	 העובר	 הזמן	
ממש	על	השלמה	נאותה	של	מחקרים	רחבי	היקף.	לא	אחת	החוקרים	הראשיים	
משאבים	 בגיוס	 זמני,	 אפילו	 וכישלון,	 הכספים,	 איסוף	 במערכת	 לבדם	 עומדים	
עשוי	להיות	מכה	קשה	למחקר.	הוועדה	ממליצה	לגופים	האקדמיים	לסייע	בעניין	

ולתת	את	הדעת	על	פתרונות	תקציביים	ראויים.

החוגים	לארכאולוגיה	משויכים	על	פי	העניין	והמסורת	לפקולטות	למדעי	הרוח.	 	.3
תקציבן	של	פקולטות	אלו	הוא	בדרך	כלל	מצומצם	יחסית,	ואין	הן	מכירות	בצרכים	
המחקר.	 בתחום	 הן	 ההוראה	 בתחום	 הן	 לארכאולוגיה,	 החוגים	 של	 המיוחדים	
הוועדה	ממליצה	שהמוסדות	להשכלה	גבוהה	יקצו	משאבים	נאותים	לצורך	קיום	
סיורים,	חפירות	לימודיות	ותפעול	מעבדות,	ודאי	לצורך	מחקרי	שדה	ששותפים	
להם	מורים	ותלמידים	מתקדמים.	המוסדות	לא	תמיד	מכירים	בכך	שגם	הסיוע	
הטכני:	מעבדות	מחקר,	מעבדות	שימור	ואוספים	לימודיים,	הוא	חלק	לא	נפרד	
ממערך	ההוראה.	הוועדה	ממליצה	שהאוניברסיטאות	יקצו	תקציב	הולם	למטרות	

אלו.

הוועדה	מצטרפת	להערכת	חברי	הוועדה	הבין–לאומית	מטעם	המל“ג	שלפיה	עול	 	.4
כבד	מדי	של	הוראה	והדרכה	מוטל	על	אנשי	סגל	בראשית	דרכם.	הוועדה	ממליצה	
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ההוראה	 חובות	 ממילוי	 כחלק	 הלימודיות	 החפירות	 ואת	 ההדרכה	 את	 לחשב	
הרגילות	של	המורים.

הטבע	 מדעי	 אנשי	 עם	 פעולה	 שיתוף	 של	 המגמה	 על	 בחיוב	 מצביעה	 הוועדה	 	.5
והמדעים	המדויקים	וקיום	מחקרים	אינטרדיסציפלינריים.	ראוי	לגבות	מגמה	זו	
בתקצוב	הולם	ובהכרה	בארכאולוגיה	כמקצוע	שהוצאות	המחקר	בו	קרובות	לאלו	

של	מדעי	הטבע.

לימודי	 בין	 בהפרדה	 בהירות	 אין	 כי	 המל“ג	 ועדת	 למסקנות	 מצטרפת	 הוועדה	 	.6
הראשון	 התואר	 בלימודי	 להרחיב	 מוצע	 השני.	 התואר	 ללימודי	 הראשון	 התואר	
את	בסיס	הידע	הכללי	ולחזק	תחומים	כאנתרופולוגיה	חברתית,	יחסי	גומלין	בין	
ראוי	 ועוד.	 השונות	 התקופות	 לארכאולוגיה	של	 כלליים	 מבואות	 לסביבה,	 אדם	
לשלב	את	לימוד	התקופות	ולהדגיש	את	ההמשכיות	התרבותית.	בלימודי	התואר	
השני	מוצע	להגביר	את	הלימודים	המקצועיים	דוגמת	טיפולוגיה	של	כלי	צור	וכלי	
חרס,	לימודי	שפות	עתיקות	ושימושי	מדע	בארכאולוגיה.	מגמה	זו	עלולה	להיתקל	
במדיניות	האוניברסיטאית	-	לצמצם	בשעות	ההוראה	המותרות	בלימודי	התואר	
השני	-	ויש	לפעול	לתיקון	המצב.	כמו	כן	ממליצה	הוועדה	הבין–לאומית	לקיים	
בחינות	תואר	שני	מסכמות	בסיום	הלימודים	לתואר	)נוהל	זה	מתקיים	היום	רק	
באוניברסיטה	העברית(.	ועדת	האקדמיה	נמנעה	כאמור	מטיפול	בעניינים	הנוגעים	

ישירות	לסדרי	ההוראה.

המצב	שתואר	למעלה	)סעיף	6(	חמור	במיוחד	באשר	ללימודי	שפה	עתיקה	בשלב	 	.7
התואר	השני	לפי	ההתמחות:	יוונית	או	לטינית,	מצרית,	אכדית,	ערבית,	לטינית	או	
צרפתית	עתיקה.	זאת	משום	שאין	אפשרות	לקיים	לימודים	אלה.	האוניברסיטאות	
מגבילות	את	היקף	הלימודים	לתואר	השני	)במידה	רבה	על	פי	הנחיות	הוועדה	
לתכנון	ולתקצוב(,	ולימוד	הלשונות	יבוא	על	חשבון	סמינרים	וקורסים	מתקדמים.	
הוועדה	ממליצה	לאוניברסיטאות	להכיר	בדרישה	המקצועית	הייחודית	ולאפשר	
בלא	 השני	 לתואר	 ההוראה	 למניין	שעות	 העתיקות	מעבר	 הלשונות	 למידה	של	
לחייב	את	התלמידים	בתשלום	נוסף.	התשלום	הנוסף	מהווה	מחסום	בפני	תלמידים	
להרחיב	בתחומים	שכנים	דוגמת	היסטוריה,	תולדות	האמנות,	גאוגרפיה	ומבואות	

במדעי	החברה.

ועדת	המל“ג	ובעקבותיה	ועדת	האקדמיה	ציינו	שההוראה	בדרך	כלל	)להוציא	את	 	.8
ומנותקת	במידה	 לימודי	הפרהיסטוריה(	מרוכזת	בארכאולוגיה	הארץ–ישראלית	
בידוד	מההתרחשות	 יוצרת	הרגשה	של	 זו	 ועובדה	 מן	ההתפתחות	במרחב,	 רבה	

בעולם	שמסביב.	ראוי	לחזק	את	ההוראה	תוך	ראייה	מרחבית	וכוללנית.

הוועדה	מצביעה	על	חולשה	יחסית	של	הוראת	הארכאולוגיה	בתקופות	ה“מאוחרות“:	 	.9
התקופה	האסלאמית	הקדומה,	התקופה	הצלבנית	והתקופה	האסלאמית	המאוחרת.	

יש	לחזק	את	ההוראה	ואת	המחקר	בתקופות	אלו.
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10.	הוועדה	רואה	צעד	חיוני	בחיובם	של	התלמידים	בקורס	בסיסי	בשימוש	במדעים	
מעבדות	 האוניברסיטאות	 מקיימות	 היום	 כבר	 ככלל,	 בארכאולוגיה.	 המדויקים	
מחקר	והוראה	באחד	או	יותר	מן	התחומים,	אבל	אין	בכוח	המוסדות	לקיים	יותר	
ליצור	מסלול	משותף	 ועדת	המל“ג	הציעה	הוועדה	 ממעבדות	ספורות.	בעקבות	
לאוניברסיטאות	שבו	יוכלו	התלמידים	להקדיש	ימי	לימודים	מרוכזים	במעבדות	
במכון	 הארכיאולוגיה	 למדעי	 קימל	 מכון	 עם	 פעולה	 שיתוף	 תוך	 זאת,	 השונות.	
חברים	שלמרות	תמיכתם	 היו	 זאת	 עם	 בתחום.	 ופעיל	 מרכזי	 גוף	 ויצמן,	שהוא	

בהצעה	ציינו	כי	אין	היא	נראית	ישימה.

11.	בגלל	המספר	הקטן	יחסית	של	חברי	הסגל	בכל	מוסד,	הוצע	לקיים	שיתוף	פעולה	
בין–אוניברסיטאי	בהוראה,	בעיקר	בשלבים	המתקדמים.

לחייב	 הרוח(	 במדעי	 )ובמיוחד	 ישראל	 באוניברסיטאות	 נטייה	 הייתה	 12.	בעבר	
כתיבה	של	עבודות	דוקטור	בעברית	מתוך	מחויבות	לתרבות	הישראלית	)אלא	אם	
התלמיד,	יליד	חו“ל,	התקשה	בכתיבה	בעברית(.	כיום	הגישה	חופשית	יותר.	ועדת	
באנגלית,	שהיא	שפת	 לעודד,	כתיבת	עבודות	 ואף	 יש	לאפשר,	 כי	 המל“ג	סברה	
בחלקן(	 )לפחות	 האוניברסיטאות	 מאפשרות	 בפועל	 בעולם.	 המקובלת	 המחקר	

כתיבה	בלשון	שיבחר	התלמיד.	חברי	הוועדה	לא	גיבשו	עמדה	אחידה	בנושא.

13.	הוועדה	ממליצה	על	מתן	אפשרות	לתלמידי	התואר	השלישי	להתנסות	בהוראה.	
לעומת	זאת	נטען	)מפי	ארגון	הסגל	הזוטר(,	במידה	רבה	של	צדק,	כי	יש	כאן	סכנה	
לניצול	הסטודנטים	ככוח	הוראה	זול,	וכי	יש	להתייחס	למורים	אלה	כאל	בעלי	
משרות	חלקיות.	עניין	זה,	הנתון	למשא	ומתן	עם	המוסדות,	נכון	לכל	החוגים.	

הוועדה	לא	מצאה	לנכון	לשפוט	בעניין	זה.

בתחום	 בוגרים	 סטודנטים	 של	 הגדול	 המעסיק	 שהיא	 העתיקות,	 14.	רשות	
הארכאולוגיה,	דורשת	הצגת	תעודת	חופר	ממי	שמבקש	לעבוד	בשורותיה.	זו	גם	
עמדת	האוניברסיטאות,	אלא	שאין	אחידות	ברמת	הדרישות	בין	האוניברסיטאות	
)רובן	מספקות	תעודה	זו	כבר	בשלב	לימודי	התואר	הראשון,	לעומת	האוניברסיטה	
העברית,	המאפשרת	זאת	לתלמידי	התואר	השני	בלבד(.	הוועדה	ממליצה	על	קיום	

דיון	מחודש	ברמה	לאומית	של	כל	המוסדות	הקשורים	בסוגיה	זו.

15.	הוועדה	ממליצה	על	חיזוק	הלימודים	בתחום	השימור	)שימור	באתרים	ושימור	
החוגים	 על	 מקובלת	 משותפת	שתהיה	 תכנית	 ליצור	 ראוי	 במעבדות(.	 ממצאים	

לארכאולוגיה	בתחום	זה	)כאמור	לימודים	אלה	קיימים	בחיפה(.

16.	ועדת	המל“ג	הציעה	לאמץ	את	הנוהג	המקובל	בחו“ל,	שלפיו	מגבילים	את	“הגידול	
הפנימי“,	משמע	מונעים	מינוי	של	מורים	חדשים	מקרב	בוגרי	המוסד	כדי	לאפשר	
בארץ	 לארכאולוגיה	 החוגים	 מיעוט	 כי	 צוין	 חדשות.	 ולגישות	 לשיטות	 חשיפה	
מקשה	על	קיום	נוהל	זה.	הוועדה	ממליצה	לפעול	ל“ריענון“	ההוראה	וגיוונה	בדרך	
שתהיה	 המורים,	 טובי	 מפי	 משודרת	 הוראה	 וייזום	 אורחים	 מרצים	 הזמנת	 של	

נגישה	לכול.
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17.	הוועדה	ממליצה	על	הקמת	מאגר	נתונים	של	נושאי	עבודות	לתואר	שני	או	שלישי	
המצויות	בתהליך	כתיבה,	ובמידת	האפשר	לכלול	גם	עבודות	הנעשות	בחו“ל.

ב. מצב המחקר הארכאולוגי

הרבה	מן	הנדון	בפרק	זה	קשור	לנדון	בפרק	הקודם,	ואף	כבר	הומלץ	בו.	השתדלנו,	ככל	
האפשר,	להימנע	מחזרות.

יש	מקום	לסיפוק	ולשביעות	רצון	מכמותן	ומאיכותן	של	עבודות	המחקר	הנעשות	
ומתפרסמות	בארץ.	עם	זאת	יש	נקודות	חולשה	מובהקות	ומקום	לשיפורים.

התקדמות	רבה	חלה	בתחומי	המדע	הקשורים	בארכאולוגיה	ואף	נובעים	מן	העבודה	 	.1
האדריכלות	 חקר	 נומיסמטיקה,	 ואפיגרפיה,	 פלאוגרפיה	 דוגמת	 הארכאולוגית,	
והפרסומים	בתחומים	 ועוד.	התגליות	 והעיור	הקדומים,	חקר	האמנות	הקדומה	

אלה	מקנים	למחקר	הישראלי	מקום	של	כבוד	בקרב	החוקרים	בעולם.

מעמדה	של	ישראל	בתחום	השילוב	של	הארכאולוגיה	עם	מדעי	הטבע	ובשימוש	 	.2
בשיטות	פיזיקליות	ובטכנולוגיות	מדעיות	חדישות	הוא	מרשים	בהחלט.	השיתוף	
בין	מרכז	קימל	שבמכון	ויצמן	לאוניברסיטאות	הוא	פורה	וטוב.	באוניברסיטאות	
וברשות	העתיקות	פועלות	מעבדות	בתחומים	השונים	המשלימים	אלה	את	אלה.	
בתחומים	אחדים,	דוגמת	השימוש	באמצעי	חישה	מרחוק,	עדיין	ניכר	פיגור	ויש	
לדאוג	לתיקון	המצב.	מחירן	של	חלק	מן	הבדיקות	הוא	גבוה	ביותר,	והחוקרים	
יכולים	לעמוד	בו	אך	בקושי.	ראוי	לדאוג	לקיום	גוף	מרכזי	שירכז	את	המידע	ויהיה	

מוקד	לפניות	של	ארכאולוגים	באשר	למתן	שירותים	ובדיקות	בארץ	ובחו“ל.

גם	בשימור	חלקי	 )הכרוך	 ביותר	היא	בעיית	התקצוב	של	החפירות	 בעיה	קשה	 	.3
לפחות	של	האתר(.	מוסדות	דוגמת	הקרן	הישראלית	למדע	או	יד	הנדיב	מסייעים	
הרבה	)על	בסיס	תחרותי(,	אבל	אין	בכך	די.	במיוחד	יש	להבטיח	את	תקציבן	של	
חפירות	רחבות	היקף	)שבחלקן	נעשו	על	פי	בקשת	המדינה(.	המדינה	קיבלה	את	
האתרים	שביקשה,	אבל	הסכומים	שהוקצו	מראש	לצורך	עיבוד	ופרסום	מכסים	
רק	חלק	קטן	מן	ההוצאות	של	הפרסום	המדעי.	הדאגה	להשגת	תקציבי	הפרסום	

נופלת	על	כתפי	החופרים.

עניין	מרכזי	המאיים	על	מצב	המחקר	בארץ	הוא	מניעת	המחקר	האנתרופולוגי– 	.4
רוב	 פי	 ועל	 בחפירות,	 )לעתים	 בקברים	 שנמצאו	 ממצאים	 על	 המבוסס	 הפיזי	
באקראי(.	חוק	העתיקות	קובע	כי	עצמות	אדם	אינן	בבחינת	עתיקות,	ויש	להעבירן	
מיד	לקבורה	בידי	משרד	הדתות	לפני	שהן	עוברות	בדיקה	מדעית	ראויה.	התנגדות,	
הוועדה	 המחקר.	 של	 מרכזי	 בתחום	 פוגעת	 חרדיים	 גופים	 של	 לעתים,	 אלימה	
קוראת	לתיקון	מהיר	ומעמיק	של	מצב	זה	ולהצלת	תחום	האנתרופולוגיה	הפיזית.

חפירות	 ורובן	 יזומות	 מדעיות	 חפירות	 )חלקן	 גדול	 הוא	 בארץ	 החפירות	 מספר	 	.5
מכל	 אתרים	 כוללות	 החפירות	 שוטפות(.	 פיתוח	 בפעולות	 התלויות	 הצלה	
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התקופות,	למן	הפרהיסטוריה	ועד	לתקופת	המנדט.	רוב	החפירות	הן	מן	התקופות	
המאוחרות	יחסית	)רומית,	ביזנטית	ואסלאמית	קדומה(.	אתרים	שבהם	הממצא	
איכותי	ומרהיב	במיוחד	זוכים,	ברוב	המכריע	של	המקרים,	לטיפול	מיוחד.	חברי	
הוועדה	ציינו	כי	ההאשמות	העולות	בציבור,	בעיקר	בחו“ל,	כאילו	קיימת	הזנחה	
של	אתרים	מוסלמיים	או	נוצריים	הן	חסרות	בסיס,	וראוי	להילחם	בהאשמה	זו	

מעל	במות	שונות.

אדם	רשאי	לקבל	רישיון	חפירה	רק	אם	עומד	מאחוריו	מוסד	אקדמי	מוכר.	את	 	.6
לפעמים	 ומחו“ל,	 הארץ	 מן	 אקדמיים	 גופים	 בעיקר	 מנהלים	 היזומות	 החפירות	
העתיקות	 רשות	 מנהל	 בסמכות	 הוא	 החפירה	 רישיונות	 מתן	 משותף.	 כמפעל	
)בדרך	כלל	לאחר	התייעצות	עם	המועצה	הארכאולוגית,	המורכבת	מאנשי	מקצוע	
)תואר	 לנהל	חפירה	 יכולתם	 להוכיח	את	 ציבור(.	על	החופרים	 ומאנשי	 ותיקים	
אקדמי	כשלעצמו	אינו	בבחינת	ערובה	אם	אין	לצדו	ניסיון	מעשי(.	המוסד	המבקש	
חייב	להוכיח	את	מחויבותו	הכספית	לאורך	שנים	)עד	לפרסום	המחקר(.	לאחר	
קבלת	הרישיון	אין	למעשה	התערבות	מצד	רשות	העתיקות	אלא	במקרים	בודדים	
של	חריגה	משטח	הרישיון	או	הפרה	של	האתיקה	המקצועית	)דוגמת	שימוש	יתר	
בכלים	מכניים(.	רישיון	לחפירה	באתרים	חדשים	בדרך	כלל	אינו	ניתן	אלא	לאחר	
הגשת	הדוח	הסופי	של	המפעל	הקודם.	הוועדה	סמכה	ידה	על	מדיניות	זו,	אבל	
חברים	העירו	על	הקושי	העולה	דווקא	בחפירות	של	רשות	העתיקות,	שחופריה	
עוברים	מאתר	לאתר,	לפי	הצורך,	מבלי	שיינתן	בידם	זמן	מספיק	לפרסום	חפירתם	

הקודמת.

הוועדה	סמכה	ידיה	על	האתיקה	המקובלת	היום	שעל	פיה	אין	לחפור	אתר	עד	 	.7
תומו	אלא	יש	להשאיר	חלק	ממנו	לביקורת	ולמחקר	נוסף	בדורות	הבאים	)להוציא	
פסיפס	 רצפות	 ומסגדים,	 כנסיות	 כנסיות,	 בתי	 כגון	 ומוגדרים	 קטנים	 מבנים	

ועוד(.

נוהל	חפירה	שמרבים	להשתמש	בו	לאחרונה	הוא	שימוש	בכלים	מכניים	כבדים	 	.8
לצורך	פינוי	שפכים,	אבל	לעתים	מסייעים	הכלים	גם	לחשיפה	מהירה	של	השרידים.	
הוועדה	ממליצה	על	גיבוש	נהלים	מחייבים	לשימוש	בכלים	מכניים	ולהקפיד	על	

קיומם.

תחום	מחקר	שבו	הגיעו	להישגים	רבים	הוא	הסקר	הארכאולוגי	של	ישראל.	חלק	 	.9
נכבד	ממפות	הסקר	פורסמו	בדפוס	ואחרות	בפרסום	אלקטרוני.	הוועדה	מברכת	
על	העבודה	)המנוהלת	בידי	רשות	העתיקות(	וקוראת	להגביר	את	קצב	העבודה	

והפרסום,	במיוחד	לנוכח	הניצול	הנרחב	של	שטחי	קרקע	לצורכי	פיתוח.

ממצאים	 באיסוף	 החוקרים	 מרבים	 פיו	 שעל	 הנוהל	 את	 בחיוב	 ציינה	 10.	הוועדה	
שיעמוד	 נתונים	 בנק	 הקמת	 על	 ממליצה	 הוועדה	 מעבדה.	 לבדיקות	 ובשימורם	
לרשות	החוקרים	עכשיו	ובעתיד.	כמו	כן	יש	לשמר	נתוני	שטח	שעלו	בבדיקות	

גאופיזיות	ולהעמידם	לרשות	הציבור.
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11.	הוועדה	סומכת	ידה	על	המדיניות	הנקוטה	)בעיקר	בידי	רשות	העתיקות(	לפרסם	
תוצאות	חפירות	קטנות	בעיתונות	האינטרנטית.	רשות	העתיקות	פרסמה	מסמך	
מדובר	 כאשר	 מספקים	 הדברים	 אין	 אבל	 ב(.	 נספח	 )ראה	 עובדיה	 את	 המחייב	

בחפירות	שנערכו	על	פני	שטח	נרחב	והן	עשירות	בממצאים.

12.	למרות	ההתקדמות	המרשימה	שחלה	לאחרונה	בפרסום	חפירות	גדולות	מן	העבר,	
מצב	הפרסום	רחוק	מלהשביע	רצון.	עם	זאת	חשוב	לציין	כי	פרסומים	ראשוניים,	
וכתיבה	פופולרית	מציגים	את	עיקרי	הממצא	בפני	 מאמרים	בעיתונות	המדעית	
ובפני	הציבור.	אבל	אין	באלה	תחליף	לדוחות	הסופיים	הפורסים	את	 החוקרים	
דוחות	 מתפרסמים	 המציאות,	 בכורח	 לפעמים,	 ובדייקנות.	 בהרחבה	 הממצאים	
היא	 בפרסום	 לפיגור	 העיקרית	 הסיבה	 הנאותה.	 ברמה	 עומדים	 שאינם	 סופיים	
תקציבית.	לעומת	החפירה	עצמה,	שתוקצבה	בנדיבות	יחסית,	הפרסום	)לעתים	
לעובדי	מחקר,	 גיבוי	תקציבי	הולם	)תשלום	 ללא	 נותר	 בכרכים	אחדים(	 מדובר	
בדיקות	מעבדה,	עריכת	הפרסום	והדפסתו(.	לא	תמיד	עולה	בידי	החוקר	להעמיד	
את	הסכום	הראוי	לטובת	המחקר	ופרסומו.	אין	בנמצא	פתרון	אחיד,	אך	יש	לתת	
את	הדעת	על	בעיה	זו	ועל	האיום	באבדן	מידע	שלא	פורסם,	או	שפורסם	שלא	

כהלכה.

ג. חברה, מורשת וארכאולוגיה

נפגשה	 היא	 והארכאולוגיה.	 הישראלית	 החברה	 לבעיית	 רב	 זמן	 הקדישה	 הוועדה	
עם	נושאי	משרות	ופעילים	שונים	וקיימה	דיונים	לא	מעטים	בהיבטים	השונים	של	
הנושא.	בחלק	מן	הנושאים	הייתה	אחדות	דעים,	אך	עלו	גם	עניינים	אחרים,	השנויים	
במחלוקת	בציבוריות	הישראלית,	נותרו	במחלוקת	בוועדה,	ולא	נעשה	ניסיון	להגיע	
בהם	לאחדות	דעים.	על	כן	אנו	מציינים,	לכל	היותר,	את	העמדות	השונות.	הביטוי	

הנקוט	למטה	-	“חברים	בוועדה“	-	בא	להדגיש	מקרים	אלה.

בזיזת	 ועל	 בארץ	 עתיקות	 לאתרי	 הנגרם	 הנזק	 על	 רבה	 בדאגה	 שמעה	 הוועדה	 	.1
ממצאים	בידי	שודדי	עתיקות	ועל	המערכת	המשוכללת	של	חופרים	לא	חוקיים	
וסוחרי	עתיקות.	רשות	העתיקות	הקימה	יחידה	למניעת	שוד	עתיקות	הפועלת	
נמרצות	נגד	השוד,	גנבת	העתיקות	והברחתן.	למרות	ההצלחות	המרובות	נמשכת	
פעילות	השודדים	ומפעיליהם.	הוועדה	הביעה	את	הערכתה	למאמצים	ולהצלחות	
של	היחידה	למניעת	שוד,	ובה	בעת	המליצה	על	תגבור	האכיפה	נגד	שוד	העתיקות	
והעמדתם	 העבריינים	 של	 מוקדם	 איתור	 שיאפשרו	 באמצעים	 הצטיידות	 ועל	

לדין.

למרות	הנזק	התרבותי	והרווח	הענק	הצפוי	לשודדים	ולמפעיליהם,	התייחסותה	של	 	.2
מערכת	אכיפת	החוק	לנושא	-	בעיקר	בבתי	המשפט	-	היא	במידה	רבה	סלחנית	
)העונש	המרבי	שניתן	עד	כה	הוא	מאסר	של	שנה	ורבע	לעומת	רף	הענישה	הגבוה	
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בהרבה	על	שוד	או	גנבה	של	סכומים	דומים	במערכת	האזרחית(.	הוועדה	קוראת	
למערכת	המשפט	לנקוט	ענישה	מחמירה	ומרתיעה.

באזור	 היחידה	 היא	המדינה	 ישראל	 גנובות.	 היא	הברחת	עתיקות	 בעיה	חמורה	 	.3
כן	רשות	העתיקות	מאפשרת	את	המסחר	 ועל	 שבה	סחר	העתיקות	הוא	חוקי,	
ובארצות	 באירופה	 שהשווקים	 מאחר	 ומורשים.	 מוכרים	 ולאספנים	 לסוחרים	
הברית	דורשים	מסמכים	המעידים	על	מוצא	העתיקות	)מאוסף	מוכר	או	ממצאים	
שנקנו	כדין(,	הפכה	ישראל,	בהיות	סחר	העתיקות	בה	חוקי,	למרכז	של	הלבנת	הון.	
עתיקות	שדודות	מוברחות	לדובאי,	נרכשות	שם	בידי	סוחרים	ישראלים	)בעיקר	
ממזרח	ירושלים(	ומוחזרות	)דרך	לונדון(	לארץ	עם	תעודת	רכישה	חוקית.	ישראל,	
שלא	לכבודה,	היא	אחת	המדינות	הבודדות	שלא	חתמו	על	האמנה	הבין–לאומית	
)מטעם	אונסק“ו(	האוסרת	מסחר	בעתיקות	מבלי	שיש	להן	תעודה	מארץ	המקור.	

הוועדה	ממליצה	על	הצטרפות	ישראל	לאמנה	זו.

הוועדה	דנה	בשאלת	קיומו	החוקי	של	הסחר	בעתיקות	)או	ביטולו	כמקובל	ברוב	 	.4
המדינות(.	למרות	ההערכה	שאיסור	הסחר	יקטין	במידה	רבה	את	המסחר	)והשוד(	
ולמרות	תמיכתם	של	חברים	בוועדה	בהחלטה	זו,	נמנעה	הוועדה	מנקיטת	עמדה	
בנושא,	ורוב	חבריה	המליצו	על	מתן	קיום	חוקי	לסחר	בעתיקות	ובחפצי	אמנות	
המליצו	 זאת	 עם	 ובחו“ל.	 בארץ	 כחוק	 שנרכשו	 או	 מוכרים	 מאוספים	 הבאים	

החברים	על	חיבור	תקנות	שיקשו	את	המסחר	הלא	חוקי.

במרכז	העשייה	הארכאולוגית	עומדת	רשות	העתיקות.	מועצת	הרשות	מונה	16	 	.5
חברים	המתמנים	על	פי	החוק	בידי	השר	)בראשונה	משרד	החינוך,	וזה	כמה	שנים	
משרד	התרבות(.	מועצת	הרשות	ממנה	את	מנהל	הרשות	בהמלצת	השר.	סמכויות	
הוא	 הרשות	 מדיניות	 והתוויית	 השוטף	 הניהול	 לצד	 ביותר.	 נרחבות	 הן	 המנהל	
הקובע	אילו	שטחים	יישמרו	ללא	בנייה	בגלל	חשיבות	השרידים	ואילו	שטחים	
יותרו	לבנייה.	חברים	בוועדה	העלו	את	החשש	שמא	ייצור	מצב	דברים	זה	ריכוזיות	
יתר	ויאפשר	סכנה	של	לחץ	מצדם	של	גופים	בעלי	עצמה	כלכלית	או	ציבורית.	חברי	
הוועדה	רואים	בחיוב	מינוי	מנהל	שהוא	בעל	ניסיון	מוקדם	והבנה	בארכאולוגיה.

הוועדה	הביעה	התרשמותה	מהישגי	רשות	העתיקות	בביצוע	חפירות,	בפרסומים	 	.6
ארכאולוגיים,	בשמירת	המורשת	באתרים	הארכאולוגיים,	בפעולות	חינוך	והדרכה	
החפירות	 לביצוע	 באשר	 ושימורם.	 ומונומנטים	 העתיקות	 אתרי	 על	 בהגנה	 וכן	
בידי	הרשות	ולסמכויות	הפיקוח	שבידה	העלו	חברים	את	התמיהה	שמא	יש	כאן	
ניגוד	עניינים,	וראוי	ליצור	יתר	הפרדה	בין	תפקיד	הרשות	כגוף	מנחה	ומפקח	לבין	

היותה	הגוף	המבצע	העיקרי.

עניין	המעסיק	הרבה	את	רשות	העתיקות	הוא	נושא	חפירת	הקברים	המתגלים	 	.7
החפירה	 התדרדרה	 רבים	 במקרים	 פיתוח.	 פעולות	 כדי	 תוך	 שונים	 במקומות	
לעימותים	אלימים	ולמעשי	נקם	מצד	גופים	חרדיים.	הוועדה	חיזקה	את	ידי	הרשות	
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התגליות	 תיעוד	 ועל	 חפירה	 על	 לוותר	 שאין	 בעמדתה	 ותמכה	 אלה	 במאבקים	
החשובות.	כאמור	למעלה,	חברי	הוועדה	אף	חזרו	והביעו	את	דאגתם	הרבה	מפני	
מניעת	המחקר	האנתרופולוגי–הפיזי	של	השלדים	בטרם	יובאו	השלדים	לקבורה	

)כפי	שמחייב	החוק(.

ניהול	הגנים	הלאומיים	שבשטחם	מצויים	רבים	מאתרי	העתיקות	החשובים	של	 	.8
ישראל	הוא	באחריות	רשות	הטבע	והגנים.	הרשות	ממונה	על	תחזוקתם	ושיקומם	
של	האתרים	הנפגעים	הן	מכוחות	טבע	הן	בידי	אדם	)“שחיקה	טבעית“	ואף	מעשי	
ונדליזם(.	הרשות	נאמנה	לעקרונות	“אמנת	ונציה“	משנת	1964	)ייצוג	מאוזן	של	
וסביבתו	 האתר	 אופי	 על	 ובשמירה	 בשימור	 הקפדה	 מפורט,	 תיעוד	 התקופות,	
הקרובה(,	המקובלים	בעולם	התרבותי.	חברים	שיבחו	את	עבודת	הרשות	בשימורם	
של	מרבית	האתרים,	אבל	מתחו	ביקורת	על	מקרים	של	תחזוקה	לקויה	באתרים	

אחרים	וכן	בחלקים	שבאתרים	אשר	אינם	משולבים	במסלולי	הסיורים.

ובבניית	 בהמחשות	 בשלטים,	 לציבור	 האתרים	 בהצגת	 מאמץ	 משקיעה	 הרשות	 	.9
דגמים	מוקטנים	של	האתר.	הרשות	קשובה	לדעת	הציבור,	ובמקרה	מסוים	)הצעה	
לבנות	מחדש	באתר	של	הקבר	הידוע	כ“קבר	הורדוס“	בהרודיון(	אף	קיימה	הרשות	
הטבע	 שרשות	 חברים	 העירו	 זאת	 עם	 התכנית.	 נגנזה	 שבעקבותיו	 ציבורי	 דיון	
בקרב	 גל	של	מחאות	 ורק	 התייעצות,	 ללא	 את	השחזור	 לראשונה	 יזמה	 והגנים	
ליתר	 קראה	 הוועדה	 התכנית.	 ולשינוי	 השימוע	 של	 לקיומו	 הביא	 מקצוע	 אנשי	
שיתוף	פעולה	והתייעצות	עם	החופרים	באתרים	באשר	לפעולות	באזור	החפירה	
ולתכניות	שימור	של	מבנים.	הוועדה	שיבחה	את	המפעל	“גן	קהילה“	של	הרשות	

שבמסגרתו	תושבי	המקום	מדריכים	את	המבקרים	באתר	ללא	תשלום.

10.	עלה	נושא	השיתוף	בין	רשות	הטבע	והגנים	לבין	גופים	אזרחיים.	לעתים	הקשר	
הוא	צנוע	והכרחי	)דוגמת	מתן	זיכיון	להחזקת	מזנון	בתחומי	האתר(,	אבל	לפחות	
השיתוף	 כי	 בוועדה	 לחברים	 נראה	 דוד“,	 ב“עיר	 הלאומי	 הגן	 הוא	 אחד,	 במקרה	
עם	עמותת	אלע“ד	מרחיק	לכת.	עמותה	זו,	שיש	לה	נכסים	ועניין	כלכלי	באתר,	
מצהירה	מראש	על	מהותה	החינוכית–פוליטית	ועל	מאבקה	לייהוד	ירושלים.	בפועל	
היא	מממנת	את	החפירות	הארכאולוגיות	במקום.	אף	שהאתר	פתוח	להדרכה	של	
כל	מדריך	מוסמך,	העמותה	מבצעת	את	עיקר	פעולות	התפעול	וההדרכה	)כולל	
הדרכה	של	בתי	ספר	וחיילי	צה“ל(	באתר.	הנהלת	רשות	הטבע	והגנים	אינה	רואה	

פסול	בשיתוף	פעולה	זה,	אך	לדעת	חברים	המצב	ראוי	לבחינה	מחודשת.

11.	חברים	בוועדה	העירו	על	השינוי	שחל	בחלק	מן	הציבוריות	הישראלית	ביחסה	
לארכאולוגיה	מאז	מלחמת	ששת	הימים.	אל	ההתעניינות	המדעית	המובהקת	)שלא	
נמנעה	מהתרגשות	לנוכח	גילויים	דוגמת	בתי	ירושלים	שנשרפו	בידי	הרומאים(	
הצטרפה	מגמה	של	שימוש	בארכאולוגיה	ובאתרים	הארכאולוגיים	כעילה	ומכשיר	
לשליטה	בשטחים	שמעבר	לקו	הירוק	וליישובם.	ככלל,	החוקרים	עצמם	המשיכו	
אבל	 ומקצועיים,	 מדעיים	 ועקרונות	 מניעים	 מתוך	 כראוי	 עבודתם	 את	 לעשות	
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מוהדר  רקמלדר 

ולהקניית	 היהודי	 העבר	 להדגשת	 כמכשיר	 הממצאים	 נוצלו	 הפוליטיים	 בחוגים	
חלק	 לדעת	 העתיקה.	 ובירושלים	 בשומרון	 ביהודה,	 באתרים	 להתיישבות	 זכות	
מחברי	הוועדה	יש	להפריד	בין	העבודה	המדעית	וההתרגשות	שעולה	עם	הגילויים	

לבין	ניצול	הממצאים	כמכשיר	פוליטי.

הגן	 של	 המקרה	 את	 חברים	 הביאו	 הארכאולוגיה	 של	 ראוי	 לא	 לניצול	 12.	כדוגמה	
הלאומי	המיועד	בחלק	מן	המדרון	המזרחי	של	הר	הצופים	לזה	של	הר	הזיתים	
)באזור	שבו	עובר	הכביש	הראשי	למעלה	אדומים(.	בין	הנימוקים	להכרזה	על	שטח	
זה	פארק	לאומי	)על	חשבון	שטחי	בנייה	לאוכלוסייה	הערבית(	צוין	כי	יש	במקום	

אתרים	ארכאולוגיים	חשובים,	אך	אין	זה	כך.

אתרי	 פיתוח	 במסגרת	 מתבצעת	 בוועדה,	 חברים	 לדעת	 להטיה,	 נוספת	 13.	דוגמה	
)לא	 מורשת	 אתרי	 לפיתוח	 הממשלה	 ראש	 משרד	 הפנה	 גדול	 תקציב	 מורשת.	
בהכרח	ארכאולוגיים(	ברחבי	הארץ.	אלא	שמפעל	זה	הוקדש	אך	ורק	לשימורם	
ולפיתוחם	של	אתרים	יהודיים	מובהקים.	ראוי	היה,	לדעת	חברים,	לכלול	במפעל	
זה	של	אתרי	המורשת	של	מדינת	ישראל,	הראוי	להערכה	כשלעצמו,	גם	מבנים	

שאינם	יהודיים	דווקא	ועם	זאת	הם	חלק	מהוויית	התרבות	הישראלית.

לבדוק	את	השטחים	שקיימות	 העתיקות	 רשות	 המוצהרת	של	 למדיניות	 בניגוד	 	.14
בהם	תכניות	בנייה	ולאשר	או	לדחות	את	ההחלטה	עד	לאחר	סיום	החפירה,	היו	
מקרים	שבהם	התחייבה	רשות	העתיקות	מראש	על	מתן	אישור	עקרוני	לבנייה	
את	 ביצעה	 הרשות	 בירושלים(.	 גבעתי“	 “חניון	 או	 הכותל	 רחבת	 באזור	 )למשל	
החפירות	באיכות	מקצועית	גבוהה,	ובפועל	היא	שותפה	לתכנון	הבנייה	במקום.	
לדעת	חברים	בוועדה,	יש	כאן	חריגה	מן	המדיניות	המקובלת	של	רשות	העתיקות	
שעל	פיה	יש	לדחות	את	עצם	ההחלטה	בעניין	הבנייה	עד	לאחר	סיום	החפירה,	גם	

במקרים	שבהם	המחלוקת	היא	על	זכויות	נדל“ן.

15.	למרות	המחלוקות	הקיימות	בעניינים	שהובאו	למעלה,	חברי	הוועדה	מאוחדים	
שרידים	 על	 קפדנית	 לשמירה	 הממשלה	 ומן	 הרשויות	 מן	 ובדרישה	 בציפייה	
הן	 אלה	 בערכם	של	שרידים	 הכרה	 כללי,	מתוך	 ערך	תרבותי	 בעלי	 ומונומנטים	

כאתרים	לאומיים	הן	כנכס	של	תרבות	העולם,	עכשיו	ובדורות	הבאים.
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 לשכת נשיא

Office of the President 

 مكتب رئيس الجامعة
 

 
 כ' באדר א', תשע"ו

 3102בפברואר,  30
 

 לכבוד
 פרופ' נילי כהן, נשיאות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 רשף טנא, יו"ר ועדת דו"ח על מצב המדע 'פפרו
 

 שלום רב,

שנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים על -תרומת מוסדכם לדוח המדעי התלתהנדון: 

  "מצב המדע בישראל" 

 3102בנובמבר  0סימוכין : מכתבכם מיום 

 

, בנושא, להלן הדיווח 3102בנובמבר  0במענה לפניית האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מיום 

שנתי של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים -תרומת אוניברסיטת חיפה לדוח המדעי התלתעל 

 על "מצב המדע בישראל" .

 

 ואמב

אוניברסיטת חיפה היא הצעירה מבין אוניברסיטאות המחקר בישראל. היא מאופיינת במבנה ייחודי 

מכיוון שאין בה פקולטות לרפואה ולהנדסה כבמרבית מוסדות ההשכלה הגבוהה וחלק מהפקולטות 

שנים בלבד. למרות גילה הצעיר,  01-הן צעירות יחסית כגון משפטים ומדעי הטבע שקיימת מזה כ

רסיטת חיפה בולטת ומצטיינת בתחומים דיסציפלינריים שונים כגון: מדעי הים, מדעי החינוך, אוניב

 פסיכולוגיה ומשפטים. 

 4היום, אוניברסיטת חיפה היא המוסד האקדמי הגדול ביותר בצפון מדינת ישראל. היא כוללת 

כאשר מתוכם  04,742רכזי מחקר. מספר הסטודנטים בה הוא כונים וממ 20 -חוגים ו 27 -כ פקולטות,

 בתואר שלישי.  0,227-בתואר שני ו 4,032בתואר ראשון,  7,271

גם בולטת במעורבותה ותרומתה לנושאים מעבר לחתירתה למצוינות אקדמית, אוניברסיטת חיפה 

בשל מיקומה הגיאוגרפי של אוניברסיטת חיפה,  חברתיים וקהילתיים בעלי חשיבות לאומית.

 ושאים חברתיים מרכזיים כגון נגישות ההשכלה הגבוהה לקבוצות מיעוטיםהחוקרים שלנו רגישים לנ

  ולקבוצות מוחלשות, הדרת אוכלוסיות, שוויון בבריאות ובתעסוקה ועוד.

 

ת אוניברסיטת חיפה הוא שאיפה בלתי מתפשרת למצוינות אקדמית, אהחזון המרכזי המניע 

 האחר.מחקרית, הוראתית, חברתית באווירה של סובלנות וקבלת 
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a.shapira@univ.haifa.ac.il 

 

 לשכת נשיא

Office of the President 

 مكتب رئيس الجامعة
 

 

טה הוא זכייתה במכרז של המל"ג לשמש כגורם מוביל להקמת דוגמא למצוינותה של האוניברסי

במסגרת זו להוביל את חקר הים במדינת ישראל. המרכז הלאומי לחקר הים התיכון ובכך 

המורכב משבע אוניברסיטאות מחקר, מכללה אחת ושני מכוני אוניברסיטת חיפה עומדת בראש מאגד 

 .אשר עובדים יחד תחת הובלתה של אוניברסיטת חיפה ממשלתייםמחקר 

שנים.  0לפני כ  ע"ש ליאון צ'רני, מדעי היםלבית הספר מה שהביא להובלת האוניברסיטה הוא הקמת 

, מרכז מחקר ביסודה של קרן חוגיםארבעה היחיד מסוגו בישראל. הוא כולל היום זהו בית ספר 

הלמסלי לחקר הים מרכז כמו כן, ראלי לחקר הים התיכון. הישהלמסלי לחקר הים התיכון והמרכז 

רכישת ציוד טכנולוגי  בזכות תמיכה נדיבה של קרן הלמסלי, שאיפשרה3102בשנתהתיכון הוקם 

מיליון דולר, אשר תסייע לחוקרים  2מתקדם, דוגמת צוללת בלתי מאוישת בעלות של למעלה מ 

 מטרים מתחת לפני הים.  2111בביצוע פעילות מחקר בעומק של 
  

ממקמת את עצמה הפקולטה לחינוך דוגמא נוספת למצוינות המחקרית של האוניברסיטה היא ה

בתשע"ג על סמך דו"ח הערכת האיכות. במסגרתה, הוקם באוניברסיטת חיפה במקום ראשון בישראל 

, המתמקד במחקר של למידה בקהילות למידה בחברת המידע() LINKS (I-CORE) מרכז המצוינות

ליצור מסה קריטית של  היאמטרת המחקר  .מאחד מומחים ממספר תחומיםמתוגברות טכנולוגיה, ו

מחקר שיוביל לשינוי פרדיגמתי בחקר החינוך בסביבות משולבות טכנולוגיה, ויכין את הדורות הבאים 

 לדרישותיה של חברת המידע החדשה. 

דוגמאות נוספות לתחומים ייחודים ובולטים בהם אוניברסיטת חיפה מצטיינת הם חקר השואה, 

 משפט וסייבר ועוד. 

אתגר עיקרי אשר נובע מהצורך שלה  עםהתמודדה ומתמודדת , אוניברסיטת חיפה לצד החוזקות

במשאבים מואצים כדי לבסס את מעמדה כאוניברסיטת מחקר. אמנם כן, האוניברסיטה נמצאת 

במקום נמוך יחסית במדדים בין לאומיים, אך זה נובע בעיקר מהרכב דיסציפלינות שונה והעדר 

ל יתר הפקולטות. האתגר שלנו הוא להשיג משאבים כדי להמשיך הנדסה ורפואה והגיל הצעיר ש

 לחזק תחומים בהם יש לנו יתרון יחסי. 

 חדשות מחקר תשתיות והקמת המוסד של פיזית התרחבות .1

י של אוניברסיטת חיפה משקף את היעדים האקדמיים והחזון שלה. האוניברסיטה זהפיתוח הפי

בפיתוח ו ,תחום מדעי היםבבעיקר שנים בפיתוח הפקולטה למדעי הטבע, מתמקדת כבר כמה 

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. רוב חברי הסגל שיקלטו בשנים הקרובות יהיו מתחומים אלה 

  והם יזדקקו רובם ככולם למעבדות.
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וההוראה  י בתכנון ארוך טווח, אנו שואפים לרכז את פעילות המחקרזבהתאם לעקרונות הפיתוח הפי

של כל פקולטה במרחב ציבורי אחד, כך שלכל פקולטה  יהיה בנין משלה. ישנה חשיבות רבה 

שילובם של תלמידי המחקר במעבדות החוגים השונים באותו מרחב פיזי ו לסינרגיה בין החוקרים של

 ובכיתות הלימוד יחד עם חברי הסגל תורם משמעותית לקידום המחקר וההוראה.

הבניין הרב תכליתי, הפך לבניין מדעי הטבע,  כמו כן השנה התחלנו בהקמת בניין חדש בהתאם לכך 

קומות  2לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות וכן אנו נמצאים כעת בשלב התכנון של פרויקט תוספת 

היקף ההוצאות בגין פיתוח  לבניין רבין והקמת בית חיות, עבור התפתחות הפקולטה למדעי החברה.

 מלש"ח. 37 -ג על כע"ובתשש"ח למ 32 -, בתשע"ד על כש"חלמ 07 -כ על הד בשנת תשע"פיסי עמ

 מלש"ח. 31התקציב לשנת תשע"ו עומד על  
 

 פרוייקטים של בנייה חדשה

 בניין הפקולטה לרווחה ובריאות 

בהקמת בניין  ,מש"ח 03.2ה בסך תבשנת תשע"ד קיבלה האוניברסיטה את אישור הות"ת לתמיכ

, מ"ר 2,221בשטח של הבניין, מש"ח.  22בעלות כוללת של , הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

לבניין זה יועברו בתי הספר וחוגי הלימוד של הפקולטה וכן  חינוך. פקולטה ה ןלבנייימוקם בסמוך 

והחלו החפירות בשטח  היתר חפירה ייבנו בו מעבדות וכיתות ייעודיות לפקולטה. עד כה התקבל

במהלך . ובניית קירות דיפון, במקביל התכנון המפורט של המבנה בשיאו כולל הכנת מסמכי המכרז

 2 -הצפי לסיום הפרויקט הינו תוך כ תשע"ו צפוי להתקבל היתר בנייה והתחלה בעבודות הבנייה.

 שנים.

 תוספת קומות לבניין רבין

קומות למכלול בנייני רבין ולהקמת בית  2"ח לתוספת מיליון ש 21השנה התקבלה תרומה בסך של 

מ"ר . קומות אלה יאפשרו פיתוח תכניות חדשות בפקולטה למדעי 2,311 –חיות, בשטח כולל של כ 

החברה כמו: החוג לקוגניציה, חוג לניהול מידע וידע, וכן קליטת חוקרים חדשים בחוגים קיימים. כמו 

ים אחרים כמו החוג למדעי המחשב והחוג לקרימינולוגיה ופינוי כן איחוד של חוגים המפוזרים בבניינ

מקום להתפתחות פקולטות אחרות. הפרויקט נמצא בשלב של קבלת היתר בנייה. בית החיות יאפשר 

 מחקרים וניסויים של החוג לפסיכולוגיה והחוגים הרלוונטיים בפקולטה למדעי הטבע.

 מעונות הסטודנטים 

סטודנטים,  07,111 -מיטות בלבד לציבור המונה למעלה מ  0,011ר של לאור יחס מיטות בלתי סבי

לפרויקט הקמת  מש"ח 31 עד בסךחלקי  סבסודלאישור ות"ת  קיבלה האוניברסיטה לפני שנה

 מיטות. 211תוספת של  כך שתתאפשר מעונות,

 P.P.P (Public Privateצעדים להקמת מעונות בשיטת לאור האישור האוניברסיטה החלה לנקוט ב

Partnership בשטח הקמפוס. צעדים אלה כוללים טיפול בחילופי ייעודי קרקע עם רשות הטבע )
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והגנים, קבלת האישור מהוועדות המקומיות לתכנון ובנייה של עירית חיפה ועיריית נשר, וטיפול 

נית , במקביל נשכר יועץ להכנת תכבקבלת אישור הוועדה המחוזית והוועדה הארצית לתכנון ובנייה

שנים, מתוך תוכנית  2.2 -הפרוייקט צפוי להסתיים תוך כ .בינוי ולהכנת מסמכי המכרז ליזם

 מיטות. 0311אדריכלית של 

 תכנית אב

מנת לתת מענה לפיתוח האקדמי של האוניברסיטה בשנים הבאות, והיות ומוצו רוב זכויות הבנייה -על

 022,111מענה לתוספת בנייה בשטח של תיתן אשר בתוכנית האב הקיימת, הוכנה תכנית אב חדשה 

בשנת תשע"ד תכנית מפורטת אשר  , הוכנהבמוסדות האוניברסיטה לאחר אישור התכניתמ"ר. 

 הופקדה בוועדה המחוזית בשנת תשע"ה. המועד המשוער לסיום תהליךואושרה בוועדה המקומית, 

 ואנו בוחנים דרכים לקידומו. 3104 מאיהינו אישור תכנית האב 

 תכניות בניה נוספות

: תוספת שתי גיוס המשאבים הנחוציםשמימושן תלוי בבטווח הבינוני, לאוניברסיטה תכניות נוספות 

והקמת בניין מלש"ח  47בעלות של  תכליתי(-רבהבניין במדעי הטבע והים )הפקולטה לקומות לבניין 

שימושים אפשריים  ונבחנ  בנוסף, .מלש"ח 22בעלות של  בניין ג'ייקובסבסמוך להפקולטה למשפטים 

 מלש"ח. 04מקומות חנייה בעלות של  211והוכנה תוכנית לתוספת של  בגג הבניין הראשי

 

 פרויקטים שבוצעו בשנים תשע"ג- תשע"ה:

 הכשרת שטחים לאקדמיה

לאור הקושי בגיוס מקורות מימון לבניית בניין נוסף, והצורך בקליטת חברי סגל חדשים תוך פרק זמן 

 32", פרויקט בהיקף תקציבי של 0לנו בשנת תשע"ב בפרויקט "הכשרת שטחים לאקדמיה קצר, התח

ידי שינוי ייעוד של שטחים ציבוריים. הפרויקט נותן -מש"ח, אשר נועד להנצלת שטחים קיימים, על

תשע"ד ובמסגרתו מטופלים -מענה לחוקרים אשר נקלטו באוניברסיטה במהלך השנים תשע"ב

תשע"ג  ת הלימודיםמעבדות חדשות. בשנ 32שיאפשרו תוספת של  ,מ"ר 2,111 -שטחים בהיקף של כ

 4 -מעבדות ו 01וכשרו בין היתר  הבמסגרתו ", 3הוחל בפרויקט ההמשך, "הכשרת שטחים לאקדמיה 

מעבדות נוספות וחדר צב"מ לפקולטה למדעי  2בנוסף נמצאות בהקמה כיתות שבנייתן הסתיימה. 

 הטבע.
 

 הרחבת קמפוס הנמל

את הקמפוס לתושבי הצפון והדרום ובמטרה לפתח את העיר התחתית, הוקם  מתוך מטרה להנגיש

בשיתוף עם עיריית חיפה מתחם אקדמי במבנה ישן ששופץ בעיר התחתית, בסמוך לתחנת הרכבת. 

כיתות לימוד, חדר מורים, חדר ישיבות, אולם וקפיטריה והוא  02וכלל  3110 -השלב הראשון אוכלס ב

 . לאחר מכן נוסף מבנה נוסף ותוספת קומה מעל שני המבנים.צויד בציוד לימודי חדיש
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מ"ר אשר נפתח בתחילת שנת  0,311 -לאחרונה, הורחב הקמפוס ע"י מודול נוסף )שלישי( בשטח של כ

כיתות ו  30)תשע"ד(. עם תוספת המודול השלישי עומדים לרשות האוניברסיטה  3102/3102הלימודים 

מ"ר  0,721מ"ר ברוטו ) 2,211שני באומנות יצירה, בשטח כולל של  חדרי סטודיו לתלמידי תואר  7 –

 0211-שנות הפעלה, ניתן לומר שנצילות הקמפוס גבוהה למדי ולומדים בו כ 2-נטו( . כיום, לאחר כ

 בימים מסוימים(. 02% -תוכניות לימוד שונות )תפוסת הכיתות בקמפוס מגיעה ל 31-סטודנטים בכ

 

 פרויקטים בביצוע:

  חקר ימים ואגמיםהמכון ללמדעי הים בחיא"ל )ית הספר ע"ש ליאון צ'רני שלוחות ב הקמת 

 ( ובקיבוץ שדות יםלישראל 

, מקימה מקרן הלמסלי הרציום לחקר הים התיכון, ובזכות תרומוהקונס תהובלבלאור זכייתה 

 :על קו הים האוניברסיטה שתי שלוחות של בית הספר

  האוניברסיטה חתמה על הסכם  – לישראל )חוף שקמונה, חיפה( בחיפהבמכון לחקר ימים ואגמים

, לחקר הים העמוק שנה, במסגרתו תוקם סדנה ימית 31לשיתוף פעולה עם המכון לתקופה של 

( בהשקעה הקמהשלבי בהמצוי  לטכנולוגיות ימיות )ע"ש האטר מעבדות שישמשו את החוג  וארבע

מיליון  2 -כ בעלות של ( UAVו  ROV) ד ימי משוכללהמעבדות יצוידו בציו .מש"ח 2כוללת של 

האטר לטכנולוגיות ימיות, קיימים  שבנוסף לחוג ע" .3102דולר. הפרויקט צפוי להסתיים ביוני 

ימיים  -חוגים נוספים : החוג לביולוגיה ימית, החוג למדעים גיאו 2בבית הספר למדעי הים 

 וציוויליזציות ימיות. 

  מבנה אחד שופץשנים,  02האוניברסיטה שכרה שני מבנים לתקופה של  –בקיבוץ שדות ים 

המבנים יוקצו לתחנת המחקר המוקמת, אשר תעסוק בחקר הסביבה מש"ח.  0.4בהשקעה של 

הסתיים ואוכלס על ידי  הימית וביולוגיה ימית במרחב החופי של ישראל. הכשרת מבנה אחד

 תכנון לקראת הכשרת המבנה השני.חוקרים וכעת נמצאים בשלבי 
 

 חינוך וחברת המידע החדשה – CORE-I מרכז המצוינות

 למצוינות בחינוך, מוקם I-COREלאור זכייתה של האוניברסיטה בתמיכת הות"ת בהקמת מרכז 

בפקולטה לחינוך מודל למרחב למידה עתידי אשר ישמש כמרכז הדרכה והכשרה למחנכים ומורים, 

מים וצפוי מתקד שלבי ביצועב מצוימרחב הלמידה,  . 30-וידגים שימושים בטכנולוגיה בחינוך במאה ה

 .3102להסתיים ביולי 

 מחקר חדשים במוסדות, מחלקות או מרכזי פקולט הקמת .2

אוניברסיטת חיפה נמצאת בתהליך מתמיד של התפתחות אקדמית ובשנת תשע"ג קיבל ביה"ס לניהול 

 מעמד של פקולטה והצטרף לששת הפקולטות הפועלות באוניברסיטה.
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לה למטרה להיות מובילה בהוראה ומחקר אקדמי הרלבנטי לטווח רחב של שמה  הפקולטה לניהול

 MA-ו MBAמגוון תוכניות . הפקולטה מציעה ראליים בסביבה הגלובליתתעשיות וסקטורים יש

ותוכניות דוקטורט במסגרת שלושת החוגים: מנהל עסקים, ניהול משאבי טבע וסביבה וניהול מידע 

 .וידע

, במטרה לפתח את שיתוף הפעולה המחקרי והאמנותי בין ביה"ס לאמנויות גם הוקםבשנת תשע"ג 

 . מוסיקה ותיאטרון במסגרת הפקולטה למדעי הרוחלאמנות יצירה, החוגים 
 

כאוניברסיטת מחקר, אוניברסיטת חיפה שמה דגש על פתיחת תכניות לימוד לתארים שני ושלישי. 

תכניות לימוד  2בשלוש השנים האחרונות נפתחו מספר תכניות לימוד חדשות בפקולטאות השונות: 

 תכניות בינלאומיות לתואר שני. 02 -תכניות לימוד לתואר שני ו 02לתואר שלישי, 
 

במקביל לפתיחת תכניות הלימוד, האוניברסיטה ממשיכה לפעול לקידום ושמירת איכות ההוראה 

באמצעות היחידה לקידום ההוראה והיחידה להוראה נתמכת מחשב. גורמים אלה מסייעים לחברי 

 הסגל האקדמי לשפר ולייעל את תהליך ההוראה והלמידה האקדמי.
 

 

 וכיווני מחקר חדשים חדש סגל קליטת .3

חוקרים חדשים שנקלטו בכל  011 -בשלוש השנים החולפות, אוניברסיטת חיפה צירפה למעלה מ

הפקולטות. החוקרים הצעירים בתחומי המדע השונים מגיעים  ממיטב האוניברסיטאות בעולם כגון: 

 ועוד.  NYUאוקספורד, קיימברידג', הרווארד, ברקלי סטנפורד, 

הצטרפותם של חוקרים אלה עתידה לשנות את התרבות הארגונית באוניברסיטה ולהצעיד אותה 

 לקראת שיפור המצוינות המחקרית.  

 

 לש התפתחותם שמאפשרות ותרומות שונים ממקורות חדשים מחקר ימענק .4

 חדשים מחקר כיווני

מוניטין  עמם המביאים ובולטים צעירים חוקרים אליה למשוך ממשיכה חיפה אוניברסיטת

 באוניברסיטאות מובילות דוקטורט-בתר לימודי במסגרת נרכש אשר דרך פורץ וידע בינלאומיים

לעודד הגשת הצעות מחקר לצורך גיוס מימון, ולשפר  במאמצים ממשיכיםבאוניברסיטה  אנו. בעולם

 האירופי האיחוד של המחקר תוכנית במסגרת גםאת סיכויי הזכיה של חוקרי האוניברסיטה 

Horizon 2020הקיימות במסגרתה  המחקר אפשרויות מגווןמסגרת ב גם כמו ,אישיים מענקים, ב

 בינלאומיות בתוכניות האוניברסיטה חוקרי שילובבאמצעות ו (,קונסורציוםכ( חוקרים קבוצותעבור 

 .חוקרים בין קשרים יצירת המאפשרות
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 של קיומו ונותרו היו המחקר בתחום האוניברסיטה של הצלחתה על מכרעת השפעה בעלי גורמים

 את מצאו הללו .בולטים הישגים בעלי פעילים חוקרים צוות גם כמו ,דרך ופורץ חדשני מחקר

, ISF-ה למדע הלאומית הקרן ידי-על הנתמכים פרויקטים במסגרת  נים האחרונותבש ביטויים

 .Horizon 2020ובמספר גבוה של הגשת הצעות מחקר לתוכנית המו"פ 

               LINKS - המצוינות מרכז I-CORE עם בשיתוף ת"ות של ( הקרן הלאומית למדעISF) 

", החדשה המידע חברתתחום "חינוך וב LINKS  I-COREהמצוינות מרכזבשנת תשע"ג זכה 

 .מתמטי לחינוך מהחוגי קל יעל 'פרופ בראשות

 

 בתחום האינטרנט מענקי מחקר

במסגרת תכנית  במענקים משמעותיים לחקר האינטרנט,ת והחולפ יםחוקרי אוניברסיטת חיפה זכו בשנ

 . . המחקרים מתמקדים בתחום מדעי המחשב, חברה, טרור, משפט ומצבי חירוםהתשתיות של משרד המדע

 

 הסביבה מחקר בתחוםמענק 

ביה"ס לבריאות הציבור, זכו פרופ' בוריס פורטנוב, מהמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה ופרופ' רפי כראל, מ

 אזור תושבי של ובריאותי סביבתי ניטורמאיגוד ערים חיפה להגנת הסביבה, עבור מחקרם: מרשים במענק 

הפרויקט נחנך באוניברסיטה  .משולבים מידע רותמקו מבוסס מתמשך מחקר מערך בנית – חיפה מפרץ

במעמד מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה דוד לפלר, ראש עיריית חיפה ויו"ר איגוד ערים חיפה לאיכות 

 הסביבה, מר יונה יהב, ואורחים נוספים.

 קרן טראמפ      

פרופ' רוזה לייקין  :חוקרי הפקולטה לחינוך, בתחום החינוך המתמטי, זכו במענקים יוקרתיים מקרן טראמפ

 חמש למתמטיקה ברמת מורים מועדון –  החמש מועדוןעבור מחקרן:  וד"ר ורדה טלמון, זכו במענק יוקרתי

 למתמטיקה מורים של המקצועית שיתמכו בהתפתחותם קהילות להקמת עבודה תכנית הכנת -יחידות לימוד 

 .לבגרות יחידות חמש של ברמה

פיתוח אב טיפוס ופיילוט להוכחת היתכנות של כלי לבניית  עבור מחקרה: ירושלמי, זכתה במענקפרופ' מיכל 

 .משימות הערכה של למידת מתמטיקה ברמה של חמש יחידות
 

 קרן טמפלטון

מעבדה המאפשרת בחינה של דרכי החולד העיוור כחיית עבור מחקרו: ד"ר אהרון אביבי מהמכון לאבולוציה, 

 מניעה וטיפול במחלת הסרטן בבני אדם.
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 קרן הלמסלי

לצורך הקמתו בית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים בראשותו של פרופ' צבי בן אברהם, זכה בשתי תרומות  

לחקר הים התיכון. תמיכת הקרן הוקצו השנה לרכישת ציוד מחקר מתקדם ולהקמת  של מרכז קרן הלמסלי

 התשתיות הפיסיות הנחוצות לפיתוח חקר הים העמוק ולחקר הסובב הימי במרחב החופי. 
 

ISF- הקרן הלאומית למדע 

 מענקים אישיים

ים גדולים של מענקים. ראויים לציון מענק לא מבוטלבתשע"ה זכו חוקרי האוניברסיטה במספר 

 מערכות מידע ובתחום מדעי החיים: בתחום

  בשיתוף פעולה עם חוקרים ממוסדות ד"ר אנה זמנסקי, החוג למערכות מידע ,זכתה במענק

 .היסק אפקטיבי עם מידע לא עקבינוספים בנושא: 

 אשלגן ודינמיקה של -משאבת נתרןנושא: ב, זכה במענק ד"ר חנוך קפצן, מחוג סגול לנוירוביולוגיה

 יוני סידן בהיפוקמפוס של עכברי תסמונת אנגלמן.
 

סין, הודו ,קנדה  עם מדינות כמו: בשנים האחרונות הקרן מקדמת תכניות בינלאומיות -בינלאומישת"פ 

מצם של פרוייקטים וחוקרי האוניברסיטה זכו במסגרת תכניות אלו ניתן לממן מספר מצווסינגפור. 

 :  משמעותייםבמענקים בתשע"ה 

 יברסיטת נאנגי'ן בסין, ימיים בשיתוף עם חוקר מאונ-ד"ר ניקולס וולדמן, מהחוג למדעים הגיאו

ע חקר הבנת מערכת המגנזיום הגלובלי ודולומיטיזציה רגיונלית ע"י ביצו , בנושא:זכה במענק

 ברזולוציה גבוהה של הפרמטרים הפטרופיזיקלים וגיאוכימיים של דולומיטים.

 ימיים בשיתוף עם חוקר מהמכון האקוסטי באקדמיה -ד"ר בוריס כצנלסון, מהחוג למדעים הגיאו

תופעות ימים ונשמע אקוסטי באזור המדף, מדף ההפסקה בנושא: הסינית למדעים , זכה במענק 

 ומדרון היבשתי של האוקינוס.

 

MOST - ה אוסדצ'י, החוג למדעי ד"ר אור דונקלמן וד"ר ריט משרד המדע הטכנולוגיה והחלל

 .של תמונות פנים שיפור אבטחת מידע תוך שימוש בסינטיזה ריאלסטיתבנושא: במענק  והמחשב, זכ

  שיפור קוגניטיבי והאטת בנושא: פרופ' קובי רוזנבלום, מחוג סגול לנוירוביולוגיה, זכה במענק

  .α2aIe -הדרדרות קוגניטיבית בזקנה באמצעות מודולציה של מסלול ה
 

HFSP - Human Frontier Science Program 

 לנוירוביולוגיה ומהחוג לביולוגיה זכה במענק במסגרת פרוייקט בינלאומי ד"ר שלמה ווגנר, החוג סגול 

 .פיענוח מסלולי אוקסיטוצין במוח המבקרים התנהגות חברתיתבנושא: 
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 MIT- Massachusetts Institute of Technology 

למידה, חיזוי עבור מחקריו בנושא: ד"ר דן פלדמן, החוג למדעי המחשב, זכה בשני מענק מחקר 

 .(core-setsואנומליה של סדרות זמן בעזרת קבוצות ליבה )
 

Cyber Security and Privacy -BSF-NSF 

חישוב בנושא: זכה במענק  MIT-ד"ר דן פלדמן, החוג למדעי המחשב, בשיתוף עם חוקר אמריקאי מ

 .מוצפן ושומר פרטיות בענן

 

מענקים אלה, מעמידים את אוניברסיטת חיפה בשורה אחת עם מוסדות אחרים בארץ ובעולם אשר 

 זיהו את הפוטנציאל והחשיבות של התחום בהיבט הבסיסי והיישומי.
 

 האירופי האיחוד עם פעולה שיתוף

 ה במענק לאחרונה זכה, עוז בר גיאפרופ'  ,לארכיאולוגיה החוג ראש ,ERC-המדעי המענק שהנו 

 ארכיאולוגי-ביו מחקר פרויקט על , שנים חמש למשך, האירופי האיחוד של ביותר היוקרתי

 .בנגב הביזנטית החברה של ונפילתה לעלייתה הסיבות את הבוחן

  פרופ' עמית ברנשטיין מהחוג לפסיכולוגיה משתתף במחקרה של קרן האיחוד האירופי לדמוקרטיה

הפסקת העינויים של פליטים ממדינות שמדרום לסהרה לאורך מסלול וזכויות אדם, בנושא: 

 . המדינות החברות במחקר: איטליה וישראל.ההגירה לצפון אפריקה

 האירופי, החלה השנה פעילותו של  האיחוד מועצת עם לשיתוף פעולה בעקבות חתימתו על הסכם

 לעידוד תרבות" "נתיבי והנופש, בתוכנית הצליינות התיירות, לחקר מנספלד מהמרכז יואל פרופ'

 .התיירות בתחום וחילופי חוקרים מחקר הוראה,

  השנה מונו ארבע עשרה מחוקרי האוניברסיטה כנציגי ישראל במפגשי חוקרים הנערכים במימון

 (.COSTוד האירופי )האיח
 

אוניברסיטאיים ובינלאומיים וכיווני מחקר -שיתופי פעולה חשובים בין .5
 חדשים

 תחומי, בהם היא -בשנים האחרונות הגדירה אוניברסיטת חיפה מספר תחומים רחבים של מחקר בין

 מעוניינת להתמקד כמוקדי מצוינות ביניהם חקר הים, חקר המוח והתנהגות ועוד.

  בשנת תשע"ג נבחרה אוניברסיטת חיפה על ידי המל"ג להוביל את מרכז המצוינות בנושא "חינוך

". הניהול המדעי הוא של חוקרים מאוניברסיטת חיפה בשיתוף חוקרים I-Coreוחברת המידע החדשה 

 גוריון, מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי בהרצליה. -מאוניברסיטת בן
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 והודות  הים מדעישראל, אוניברסיטת חיפה ממשיכה בפיתוח תחום בעקבות גילויי הגז מול חופי י

לתרומתה של קרן הלמסלי האמריקאית, הוקם מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון במסגרת בית הספר 

 ROV – Remotely מכשיר יירכשעל שם ליאון צ'רני למדעי הים. כמו כן, בתמיכת הקרן, גם 

Operated Underwater Vehicle מ"ק 1 של בעומק ימי-תת קרמח המאפשר.  

 מטרתו לפתח משאבי תשתית  כמו כן, נחתם הסכם שיתוף פעולה עם המכון לחקר ימים ואגמים, אשר

לקדם ו לטובת פרויקטים משותפים, לנצל משאבים קיימים בשני הגופים לטובת פרויקטים משותפים

 את המחקר הימי לטובת מדינת ישראל. 

 וג לימודים לתואר שני בטכנולוגיות ימיות אשר ישלים את החוגים לבסוף, אנו עובדים על הקמת ח

הקיימים עד היום בביה"ס למדעי הים, ואשר מטרתו היא לתת מענה באמצעות מחקר של טכנולוגיות 

ימיות חדשניות והכשרת כוח אדם מקצועי שיתרמו לביסוס, קידום וחדשנות המחקר בתחומים 

 השונים של מדעי הים.

 אוניברסיטה על הסכם שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בתשע"ה חתמה הEast China Normal 

University  .בשנחאי.  מרכז זה הוא הראשון מסוגו שנחתם בין אוניברסיטה בארץ ובסין בשנחאי

במסגרת הסכם זה יוקם בסין מרכז מחקר משותף לשני המוסדות, בו ישתתפו חוקרים מאוניברסיטת 

חיפה וחוקרים מהאוניברסיטה הסינית ויעסקו בנושאים של מדעי המוח, חינוך מתמטי וטכנולוגי, 

נתונים וניהול סביבתי. שיתוף הפעולה יאפשר לחוקרים מאוניברסיטת חיפה לקבל  מחשוב, ניהול

 מענקי מחקר מקרנות סיניות בשיתוף עם חוקרים סיניים.
 

 בינלאומיות

תכניות לימוד לתואר שני בשפה  02במסגרת העשייה האינטנסיבית, נפתחו בשלוש השנים האחרונות 

סטודנטים.   211-תכניות בינלאומיות ובהן לומדים כ 04האנגלית ובסה"כ פועלות כיום באוניברסיטה 

, הסכמים עם מוסדות מובילים בחו"ל כגון: אוניברסיטת קונטיקט 011 -כמו כן, נחתמו למעלה מ

 ועוד. ECNUאוניברסיטת קלגרי, אוניברסיטת סופיה, סנט גלן, אוניברסיטת 

, נמשכו נושא אשר כאמור הוצב כיעד מרכזי ,מאמצי הפיתוח של אוניברסיטת חיפה כמוסד בינלאומי

. הדבר בא לידי ביטוי בהיבטים של חילופי סטודנטים, שיתופי לוש השנים האחרונותבשגם והתרחבו 

 . לימוד בשפה האנגלית ותכניות משותפותופיתוח תוכניות פעולה מחקריים 

סגל אוניברסיטת חיפה מעורב בעשרות פרויקטים בינלאומיים ומוזמן להרצות בכנסים 

מיטב מוסדות  שיתופי פעולה הדוקים עםבאוניברסיטאות מובילות בעולם. האוניברסיטה מקיימת 

 הבנה מזכרי ועל מחקר הסכמי מדי שנה חותמת האוניברסיטה  על .המחקר וההשכלה הגבוהה בעולם

  מתפתחים. תחומים במספר פעולה אמיתיים לשיתופי סיכויים בחובם חדשים, הצופנים
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 במוסד חוקרים שקיבלו והכרה כיבודים, פרסים .6

 . בפרסים מכובדים בארץ ובעולםבשלוש השנים האחרונות, חוקרי האוניברסיטה זכו 

על מחקריה פורצי הדרך  פרס א.מ.תבפרופ' מרים בן פרץ מהפקולטה לחינוך זכתה זכתה  3102ב 

בפיתוח החינוך המדעי ובתכנון מדע הלמידה תוך יצירת קשרים עדכניים בין השיח המחקרי לבין 

פרס  .חינוכי מתוך הכרה בחשיבות החיבור שבין מחקר, מדיניות ופרקטיקה חינוכיתהשיח הערכי 

אקו"ם, פרס שרת המדע, התרבות והספורט. זכיות והכרות אלה מבססות את מעמדם של החוקרים 

 בתחומם ואת מעמדה של אוניברסיטת חיפה כגוף מחקר מוביל.
 

 ובהוראה המדעי במחקר נשים השתלבות .7

 0)ראה תרשים  נשים 322גברים ו  200 ניברסיטת חיפה נכון לשנת תשע"ה כלל הסגל האקדמי באו

-גברים ו 222המציג את החלוקה על פי דרגה ומגדר(. דפוס דומה היה בשנת תשע"ד, כאשר הסגל כלל  

דרגת מרצה בכיר ב(, 22מול  42בדרגת מרצה יש רוב נשי )פי התרשים ניתן לראות כי -נשים. על 321

ובשתי הדרגות העליונות קיים  ,נשים( 72-גברים ו 01) דומים, עם פער קטן לטובת הגבריםהמספרים 

בחלוקה על פי  נשים(. 37-גברים ו 77 -נשים, פמ"מ  20-גברים ו 44 -)פר"ח  לטובת הגבריםפער 

ואילו בפקולטות , םנשישל כי בפקולטות לחינוך ומדעי הרווחה והבריאות ישנו רוב  פקולטות, נמצא

נבדקו של גברים. לבסוף, רוב קיים  )מדעי החברה, מדעי הטבע, מדעי הרוח, משפטים וניהול(חרות הא

הצטרפו  3102. נמצא כי ב 3102-3102כמה חברי וחברות סגל חדשים הצטרפו לסגל הבכיר בשנים 

 נשים. 0 -גברים ו 00 3102 שנתוב ,נשים 02גברים ו  04לסגל הבכיר 
 

התעשייה והתפתחות המחקר התרגומי שיתופי פעול הבולטים עם  .8

Translational Science  

 האוניברסיטה של העסקית כזרוע פועלת ,מ”בע חיפה אוניברסיטת של הכלכלית החברה - כרמל

 עם עסקיים פעולה שיתופי יוצרת החברה .ומסחורו שלה הרוחני הקניין על הגנה על האחראי וכגוף

 של הנרחב הידע אוצר ושל המחקרים של העסקי הפוטנציאל את למצות במטרה שונות חברות

 .האוניברסיטה חוקרי

, העוסקת בפיתוח הטיפול הרפואי .ArtsAvit Ltd, ייסדה כרמל את חברת ההזנק 3102במהלך שנת 

בראש פעילות המחקר של החברה עומדים פרופ' שרית לריש, פרופ' עמירם אריאל  במחלת הסרטן.

, חברה אמריקאית Pine Biotechבמהלך השנה החולפת הקימה כרמל את וחוקרים נוספים. 

 הקשורים לפעילות המחקרית של מרכז טאובר לביואינפורמטיקה. העוסקת בפיתוח יישומים 
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 מסחריות חברות פעולה עם לשיתופי וחוזים מחקר הסכמי

 אלה הסכמים בתעשייה.בולטות  חברות עם משמעותיים חתמה כרמל על הסכמים 3102שנת  במהלך

אלה,  חברות עם האוניברסיטה של שיתוף הפעולה חיזוק תוך חדשים מחקרים במימון תומכים

 אחד .האוניברסיטה של הרוחני הקניין זכויות על שמירה עתידיים תוך תמלוגים ומבטיחים

החולפת נחתם עם חברת החשמל, במסגרתו יפתחו פרופ'  בשנה המשמעותיים המחקר מהסכמי

 נוספים למדעי הים, נורת חשמל חכמה. הסכמיםע"ש ליאון צ'רני אברהם חיים וצוותו  מבית הספר 

יר. כרמל הייתה אי; אינטל; וחברת הפרמצבטיקה שGeneral Motors חברת עם נחתמו

מוח ולקויות למידה לבין מעורבת השנה גם בחתימתו של הסכם בין מרכז ספרא לחקר ה

 הזרעים בתחום המובילה קיימא, חברת עם הפורה שיתוף הפעולה בנוסף, נמשך. Eleusisחברת 

 פוטנציאל שהינם בעלי הפארמה בתחום פרויקטים מספר הניבה הטבע למדעי הפקולטה .לחקלאות

 , הוצגוCARMEL INNOVATIONSהקרן  מכספי לממנם לאפשרות בנוסף רב. מסחרי

 ועוד.  באייר, רוש, טקדה סאנופי, J&J,כגון  מובילות פארמה לחברות הפרויקטים

 

 שיתופי פעולה מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ  .9

 
     חוקרי אוניברסיטת חיפה מתחום הבריאות והרווחה זוכים מידי שנה במענקים משמעותיים מקרן שלם.          

 החיים בקהילה עבור מחקרו: ₪  0,421,111ימרמן במענק יוקרתי בסך רנת תשע"ד זכה פרופ' אריק בש         

 .בעיני אנשים  בעלי מוגבלות שכלית         

 למחקרים  הבריאותממשרד מענקי מחקר  21 –זכתה האוניברסיטה בכ   3102-3102בשנים          

 בדיסציפלינות מגוונות.          

    כניות התערבות בקידום הבריאותהוקם באוניברסיטה מרכז המחקר לפיתוח והערכה של ת 3102ב        

 בשיתוף עם משרד הבריאות.        

 

 שת פירות המחקר המדעי לציבור הרחבבהנג פעילות .11

המדענים" המתקיים בשיתוף  ליל "באירוע חלק חיפה אוניברסיטת נטלהבשלוש השנים האחרונות 

 מגיעים כל שנה מבקרים 2,111-ל קרוב בישראל. גבוהה להשכלה האירופי והמוסדות האיחוד עם

 המחקרים ולצפות בהדגמות של לשמוע, ומהפריפריה, כדי לראות, חיפה מאזור לקמפוס

 המח, חקר הים, חקר החלל(.חקר במגוון תחומים ) באוניברסיטה בתחום המתקיימים
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 להגשמתה הננקטות והדרכים טווח ארוכת מדיניות .11

 
 מדיניות ארוכת הטווח של אוניברסיטת חיפה מונחית על ידי מספר עקרונות בסיסיים: 

 המשך חיזוקם וביסוסם של תחומי מחקר בהם יש לאוניברסיטת חיפה יתרון יחסי .א

הידוק שיווי המשקל העדין שבין מחויבותנו לדיסציפלינות מסורתיות לבין חיזוקן ופיתוחן  .ב

 של דיסציפלינות חדשות

פיתוח והרחבת המחקר וההוראה האינטרדיסציפלינריים, תוך עידוד פיתוחן של תכניות  .ג

בינתחומיות חדשות אשר יאפשרו לנו לפתח תחומי ידע חדשים, בעלי חשיבות דיסציפלינרית 

 וחברתית, ואיגום משאבים. 

ל פיתוח תחומי ידע ולימוד בעלי חשיבות חברתית שיאפשרו לענות לאתגרים של מדינת ישרא .ד

 בשנים הבאות.

הנגשת ההשכלה הגבוהה בהתחשב להתפתחויות הדמוגרפיות שישפיעו בעיקר על אזור הצפון  .ה

 תוך שמירה על הרמה האקדמית של אוניברסיטת מחקר.

  פה, זה את עושים ואנו,  מצטיינת והוראה מחקר אוניברסיטת היא חיפה אוניברסיטת  :לסיכום
 חשיבות לבעלת אותה עושים ביחד אלו וכל ,האחר וקבלת פתיחות של באווירה ,הצפון באזור

 .ישראל מדינת של שגשוגה להמשך אסטרטגית
 

 בברכה,

 
 עמוס שפירא

 נשיא

 
 

 העתק:
 פהיפרופ' דוד פרג'י, רקטור אוניברסיטת ח
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מצב המדע ח אוניברסיטת בר אילן על "דו
מבוא

בר אוניברסיטת של הקודם אילן-בדיווח לו, שקדם לעשור התייחס אשר לפיתוח, ביטוי ניתן

בתחומה הניסויי המדע פעילות את להרחיב המגמה על בדגש האוניברסיטה שהובילה ,המואץ

תוךהגדלתאחוזחבריהסגלבתחוםמדעיהטבעמולשנותאת -ל66%-תמהילהסגלהאקדמי

הפקולטהלרפואה,סלהנדסהשהפךכעבורמספרשניםלפקולטה"בתקופהזוהוקמוביה.34%

.תחומילחקרהמוח-המכוןלננוטכנולוגיהוחומריםמתקדמיםוהמרכזהרב,בגליל

היקףכלאחדמפרויקטיםאלודרשמשאביםכספיים רחבי אשרהאוניברסיטההצליחהלגייס,

תקופה באותה הגבוהה ההשכלה על שהושתו הכבדים התקציביים הצמצומים למרות בשלוש.

השניםהאחרונותהמשיכההאוניברסיטהלפתחאתהיחידותהאקדמיותהחדשותיחדעםהמשך

.פיתוחןשלהיחידותהקיימות

36כיוםכוללתהפקולטהלהנדסה.המרשימהביותרהתפתחותהפקולטותלהנדסהולרפואההינ

סגל חברי ו664-כ, התארים לכל הכוללות1-תלמידים לימוד מגמות אותות: עיבוד ,תקשורת,

אלקטרואופטיקה אלקטרוניקה, ננו הנדסה, ביו סייבר, ואבטחת מחשבים מערכות בפקולטה.

 כה עד נקלטו ו62לרפואה הרגיל במסלול וקלינאים הקליני84-כחוקרים במסלול סגל ,חברי

כ בה תלת044-ולומדים במסלול וארבע-סטודנטים שנתי-שנתי הראשון63. המחזור תלמידי

(.ו"תשע)להנוכחית"סיימואתההתמחותויקבלואתהתוארבסוףשנה

במהלךשלושהשניםשחלפוהמשיכההאוניברסיטהלהשקיעבקליטתחבריסגלבפקולטותאלו

יקליטההולמיםהדורשיםתקציביםגדוליםובהקצאתסל  במקבילקלטההאוניברסיטהחברי.

במגמהלהגדילתוךמספרשניםאתמספר,במדעיםהמדויקיםובחקרהמוח,סגלבמדעיהחיים

.04%-חבריהסגלבתחוםמדעיהטבעל

לשפראת,שינויהמגמהנועדבעיקרולהביאלאיזוןנכוןיותרבתחומיהמחקרשלהאוניברסיטה

הן.חלקהשלהאוניברסיטהבעוגתהתקציבהלאומיתולשדרגאתמעמדהבדרוגיםהבינלאומיים

יתפוקותמחקרוהןהקריטריוניםבמודליםהבינלאומייםהשוניםלדרוג"תלתקצובעפ"מודלות

למדידתן שהאמצעים תפוקות על בעיקר מתבססים אקדמיים מוסדות של אקדמית איכות

את הניסוייםהולמים המדעי תחומי כגון, פרסומים: ציטוטים, ,IF ,H Factor'וכד האחוז.

אילן-הנמוךיחסיתשלחבריהסגלבתחומיםאלהבאוניברסיטתבר בהשוואהלאוניברסיטאות,

 בארץ חיפה)האחרות אוניברסיטת (למעט תקציבה, להגדלת ההתמודדות על ביותר  מקשה

.ולשדרוגמעמדהבדרוגהבינלאומי
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הניסויים המדעים של לכיוון  האקדמית ההתפתחות מגמת שינוי עם בבד בד המשיכה,

האדם מדעי תחום את לפתח בשניםהאחרונות האוניברסיטה החברה, מדעי את הכולל מדעי,

הרוח ומשפטים, היהדות מדעי בי, תחומייםנולימודים הדעת, תחומי את להרחיב מגמה מתוך

בהתאםלכךפועלתהאוניברסיטהנמרצותלהכללתכלל.המדינהוהמחקרהללולטובתהחברהו

תאתהמוסדותלהשכלה"תפוקותהמחקרבמדעיהאדםבמאגריהמידעעלפיהםמתקצבתהות

חלקניכרמהתפוקותהינוספריםאשרכמעטשאינםנלקחיםבחשבון,בתחומימחקראלה.גבוהה

אינםנכלליםהתבררגםכיחלקנכבדמכתביה.במדידתהתפוקות עתהמוביליםבתחומיםאלו

במאגריםשלמכוןסאלד תבחישובהתפוקותהנובעותמפרסומים"המשמשיםאתהות, בימים.

בכוונתנו אותן ברשימה נכללים שאינם מעולים עת כתבי רשימות הכנת על שוקדים אנו אלו

.ת"להעבירלות

יווחהואהטמעתכליהערכהלבדיקתכיווןהתפתחותמרכזינוסףשלהאוניברסיטהבתקופתהד

ההתנהלותהמחקריתוההוראתיתהשוטפתברמהשלכלחוקרוכןשלכליחידהאקדמית כדי.

לאפשרלהנהלההאקדמיתשלהאוניברסיטהלקבלמידעשוטףועדכניעלתפוקותהמחקרשלכל

חבריהסגלוהיחידותהאקדמיות םלצורךמדידתלבנייתמסדנתוניCoolCiteנרכשהמערכת,

תפוקותמחקר שלכלאחדמחבריהסגלהבכירבאוניברסיטה. ,למערכתמוזניםקורותהחיים

לאחרההזנה.השתתפותבכנסיםועוד,פרסים,מונחים,מענקימחקר,ציטוטים,כוללפרסומים

והמערכת השונים בפרמטרים המידע את בשנה פעמיים לעדכן סגל חבר כל נדרש הראשונית

האוניברסיטהמעב להנהלת אותם ומנגישה הנתונים את דת ברמות, הנתונים השוואת תוך

השונות והיחידתית, היחידנית  זה. מידע יושלם, כאשר לצורך, האקדמית ההנהלה את ישמש

פקולטית/מחלקתית/קבלתהחלטותבנוגעלהערכתמצוינותאקדמיתאישית ,הקצאתמשאבים,

.'צגתהתפוקותלגורמיםשוניםוכדוה,קליטהוקידוםשלחבריסגל



התרחבות פיזית של המוסד והקמת תשתיות מחקר חדשות .0

ולבנייניכיתותואנומקוויםכי,לאוניברסיטהתוכניתלתוספתשלבנייןלמחלקהלמדעיהמחשב

בקרוב יושלמו הכספיות הגיוס פעולות האוניברסיטה. משקיעה האחרונות השנים בשלוש

ת בהקמת באוניברסיטהמשאבים הנקלט חדש לסגל חדשות מחקר שתיות מעבדות, ובעיקר

מרכזיציודבין,וכן.מדעיהראיהועוד,חקרהמוח,טכנולוגיה-ננו,ההנדסה,בתחומיהרובוטיקה

:להלןשתידוגמאותבתחוםזה.מחלקתיים

 ם בתחום"מוח במסגרת תוכנית תל-תשתית מחקרית מתקדמת בתחום טכנולוגיות מושרות .א

לפיתוחממשקאדם.מדעי המוח משותף של-הוקםמרכז בתקציב בשיטיון לטיפול מכונה

 .₪אלפי6,823

. ם בתחומי הביופארמה ותאי הגזע"במסגרת תוכנית תל( ם"צת)תכנית לציוד תומך מחקר  .ב

 .₪אלפי 0,026נרכשציודבעלותשל
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כן כמו דהללמידהמתוקשבתבאתראנומרכזיםאתכלהכרוךבמרכזלקידוםההוראהוהיחי,

 .מרכזיאחד

מחלקות או מרכזי מחקר חדשים במוסד, הקמת פקולטאות.6

תשע לתקשורת"בשנת ספר בית באוניברסיטה הוקם ב כ"בביה. לתואר344-ס סטודנטים

וכ ושלישי באוניברסיטה04-ראשון אחרות למחלקות גם משתייכים שחלקם סגל .חברי

חועודכמהחבריסגלבדרגותנמוכות"לקלוטחברסגלבדרגתפ'זמקווההאונ"לקראתתשע

.גלקראתקבלתהסמכהסופית"בימיםאלוהוגשדיווחלמל.יותר

כןמתוכננתבחודשיםהקרוביםהקמהשלבי סללימודיתרבותבפקולטהלמדעיהרוח"כמו

,דיםוהמחקרבמדעיהרוחמחלקותויאפשרהעשרהוגיווןשלתוכניותהלימו2-1שיאגדבתוכו

.תוךאיגוםמשאביהוראהומחקרבפקולטה

:בתקופת הדוח הוקמו באוניברסיטה מרכזי מחקר חדשים במימון כבד כמפורט להלן

מטה:מרכז מחקר לקריפטוגרפיה יישומית ואבטחת מידע .א מתוכנית חלק הינו זה מרכז

נתהסייברבאוניברסיטאותהסייברהלאומיבמשרדראשהממשלהלהקמתמרכזימחקרלהג

בארץ לחיזוקוביסוסקידומהשלמדינתישראלכמובילהעולמיתבתחוםהסייבר, תקציב.

.שנים3-ל₪מיליון61המרכזעד

דלק:מרכז מחקר בתחום אנרגיות חלופיות לתחבורה .ב לתחליפי מרכזמצוינותבנושאמרכז

יפיתוחמקורותכחחדשנייםלהנעהחשמלית"ע ,אביב-וףחוקריםמאוניברסיטתתלבשית,

פעילותהמרכזתהווהמוקדמרכזילקידוםשיתוף.וממרכזאוניברסיטאיאריאל,מהטכניון

תקציבהמרכז.ולחיזוקתחוםהמחקרבארץומצוינותו,פעולהביןקבוצותהמחקרהשונות

 .שנים6-ל₪מיליון06עד

: (I-CORE: Israeli Centers of Research Excellence)תכנית מרכזי המצוינות  .ג

ישראל וממשלת ולתקצוב לתכנון הוועדה של יוזמה כחלקמה, שנתיתבהשכלה-הרבתכנית

מרכזימחקרמוביליםבמגווןשל-במסגרתההוקמובאופןמדורגמרכזיהמצוינות,הגבוהה

תחומים ב. שותפה כדלהלן1-האוניברסיטה מצוינות מרכזי  גנית רגולציה בחקר מרכז:

 מורכבות אנושיות במחלות קוגניטיביים תהליכים בחקר מרכז,  היהודית התרבות חקר,

 ברגולציה א"ורנ כרומטין,  האברהמיות הדתות חקר, המונית טראומה חקר, מודרניה בעידן

מרכזיהמצוינותוהחזון .חיות במערכות דינמיים תהליכים לכימות פיזיקליות וגישות, גנית

טווחאתמעמדההמחקרישלמדינת-שהתכניתמייצגתנועדולחזקבצורהתשתיתיתוארוכת

 .בקרבחוקריםמוביליםבארץובעולםישראלואתהאטרקטיביותשלה

האוניברסיטהמובילה: 'תחומים טכנולוגיים ממוקדים במסגרת תכנית ננוטכנולוגיה שלב ב .ד

בנושא ממוקד טכנולוגי תחום :Nano-Structured Oxides for Quantum 

Conversion of Solar Energy  ל1בהשתתפותממשלתיתשל דולר ,שנים6-מיליון
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ב בנושאיםושותפה ממוקדים טכנולוגים תחומים שני :Nano-Medicines for 

Personalized Theranosticsו,- Inorganic Nanotubes. 

 : בנושא, שנים 2 -אלפי אירו ל 011הוקם מרכז מחקר מינרבה בתקציב של  .ה

 "The construct of autonomous decision making and interdependencies: 

The case of Israel and Aram in biblical times" 

 קליטת סגל חדש וכיווני מחקר חדשים.3

סגלחדש

הדו "בתקופת השונות בפקולטות נקלטו רפואה)ח ללא חדשים040( סגל חברי , 32מתוכם

הניסויי במדע , מהנקלטים36.2%המהווים  חדשים. מחקר תחומי יפתחו אלו סגל חברי

הקיי המחקר תחומי את מיםויחזקו . זו בתקופה נקלטו לרפואה ו6בפקולטה 60-חוקרים

.קלינאים

והנתוניםלעיל,האוניברסיטהשוקדתעלהגדלתמספרחבריהסגלבמדעיםהניסויים,כאמור

מימושהמגמה מעידיםעל כן. כמו לעיל, שנכתב כפי האוניברסיטהפועלתלשמירתחוזקה,

.ייןבתחומיםאלויקליטתסגלחדשומצט"בתחוםמדעיהאדםע

לתחומי בהתאם למצוינות ובהכוונה האקדמית הפעילות בהערכת לצורך מודעות מתוך

השונות ולדיסציפלינות המחקר בתחומי, אקדמית מצוינות שבהערכת למורכבות ובמיוחד

גיבשהרקטורהאוניברסיטהקויםמנחיםשנועדולהציגהסתכלותנרחבת,המדעיםהעיוניים

מצוינותאקדמיתבתחומיםאקדמייםשוניםככלהאפשרעל קריטריוניםאלהכולליםאת.

הקריטריוניםהכמותייםהמקובלים אךגםקריטריוניםנוספיםשחלקםאיכותניים, מסמך.

סגל חברי לכל הועבר אקדמית מצוינות להערכת המנחים הקווים על ומפורט נרחב

לשכתהרקטור באתר והואמופיע האוניברסיטה הסגלמטרת. חברי אתכל להדריך ו כולל,

לאחרונה אלהשנקלטו לשמשאת, להגברתהמצוינותהמחקריתבתחוםעשייתםוכן לפעול

,חבריוועדתהמינוייםבהערכתהישגיהםשלחבריסגלחדשיםוותיקיםבתחומימחקרשונים

.כוללבמחקרבינתחומי

כיוונימחקרחדשים

האוניברסיטה ודינמ, מתפתח יכגוף חדשים, והוראה מחקר תחומי העת כל מפתחת בין.

התחומיםהחדשיםעליהםהושםדגשבשניםהאחרונותניתןלמצואתכניותחדשותהמשלבות

שונים ויישום פיתוח בשלבי והנמצאות והוראה מחקר הראיה, במדעי תכניות ביניהן

ואופטומטריה טכנולוגיה, בניהול בתקשורת, בגרונטולוגיה, הנ, דסהבננו ,בסייבר,

.בלימודיאסיהובמשפטעברי,במחקרקליניבבלשנות,בויקטימולוגיה
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כיווני.0 של התפתחותם המאפשרות ותרומות שונים ממקורות חדשים גדולים מחקר מענקי

מחקרחדשים

ביניהם גדולים מחקר במענקי זכו סגל חברי של ארוכה שורה פרופ: ' וייס בתחוםשמעון

 הפיזיקה של יורו6,866,663בסך פרופ, ' קראוס ופרופשרית מדעי' בתחום לינדל יהודה

 זכו המחשב 6,330,461בסך בהתאמהיורו0,111,016-ויורו לננו. במכון חוקרים -קבוצת

מןהקרןהישראליתלמדעלפיתוחחלופות₪מיליון06-טכנולוגיהזכתהבמענקמחקרשלכ

לתחבורה חשמללדלק הנעה קידום חשמליבאמצעות ורכב ית כן. כמו חוקרים, קבוצת

.₪מיליון1-זכתהבמענקמחקרשלכמהמרכזלחקרהבינההמשחזרת

המבססות תרומות גויסו מחקר, ותחומי יחידות של התפתחותן ומעמיקות מרחיבות

באוניברסיטה דולרלקליטתמדעניםחוזרים3תרומהבסךשל:ביניהן, תרומתקרן,מיליון

לגיוססגלאקדמילקניית,מיליוןדולרלפיתוחהשלהפקולטהלרפואהבגליל6.6ךעזריאליבס

.מיליוןדולרלפקולטהלרפואהמתורמיםשונים06.6-וכ,ציודחדישולתפעולהפקולטה



 אוניברסיטאייםובינלאומיים-שיתופיפעולהחשוביםבין.6

פעו לשיתופי הסכמים של רב מספר על חתמה עםהאוניברסיטה חשובים בינלאומיים לה

בסין אוניברסיטאות ובאירופה, לשת. בקשות הוגשו ההוראה בפ"בתחום שוניםרויקפ טים

 תוכנית ארסמוס"במסגרת של" בתחומים אירופה ברחבי מוסכמות של רחב מיגוון עם

.ערביתועוד,טוריהיהודיתסהי,מינהלעסקיםהנדסהקרימינולוגיה,פיזיקה

-ולווגיהולחומריםמתקדמיםפעילמאודבשיתופיפעולהאישייםעםלמעלהמהמכוןלננוטכנ

חוקרים644 מ, למעלה בעולםתועם מוסדות ריסר שבהם, האחרון הסינית, האקדמיה

(ׂ (CASלמדעים

מוסדות עם פעולה שתופי והרחבת לייזום הנוגע בכל ביותר פעילה למשפטים הפקולטה

תזומקיימתהפקולטהתכניותלחילופיסטודנטיםעםבמסגר.להשכלהגבוההברחביהעולם

תכניתלהיכרותעםשיטת;(צפוןאמריקהואירופה,במזרחהרחוק)מוסדותברחביהעולם04

אמריקאיים שופטים של בלשכות קצרה והתמחות האמריקאית המשפט בתכנית; חברות

ATLAS – The Association & Transnational Lawספ בתי חברים למשפטיםבה ר

בעולם מהמובילים בסדנאות, להשתתף שלישי תואר לתלמידי אפשרות ניתנת ובמסגרתה

שנהבאחדהמוסדותהחבריםבגוףזה דוקטורנטיםהמתקיימיםמדי חברותבקונסורציום;

למשפטפרטיבוחבריםמוסדותלהשכלהגבוההמוביליםבעולםובמסגרתומתקייםכנסשנתי

כנסהיסודנערךבפקולטהלמשפטים.וביליםמהמוסדותהחבריםמבהשתתפותחוקרים

.6403אילןביוני-באוניברסיטתבר

כיבודיםוהכרהשקיבלוחוקריםבמוסד,פרסים.2
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כמובכלשנה גםבתקופתהדיווחזכוחוקריהאוניברסיטהבפרסיםיוקרתיים, מונוכיושבי,

 בארץ חשובים וארגונים באגודות וחברים והכרהראש בהוקרה זכו ומחקריהם ובעולם

ובינלאומיים השאר.לאומיים בין רוטשילד, בפרס סגל חברי שני האחרונות בשנתיים זכו

פרופ) ופרופ' מפיזיקה הבלין מתלמוד' כדורי בפרסאמ( סגל חברי "ושני פרופ)ת שוורץ' דב

'ופרופ(מדעיהחיים)שולמיתמיכאלי'פרופ(.בטיאוליברוממוסיקה'ממחשבתישראלופרופ

לשוןעברית)אורהשוורצוולד  לנדא( וזכובפרסי פרופ. ץ"יוסיכ' זכהבפרסישראלבתחום,

.הגיאוגרפיה

חרדיםומיעוטיםבמחקרהמדעיובהוראה,השתלבותנשים.1

הדו "בתקופת הבכיר האקדמי בסגל נקלטו נשים31ח , הסגל38.2%המהוות חברי מסך

וכדיקני,מריםפאוסט'כרקטורהאוניברסיטהמכהנתפרופ.אותהתקופההחדשיםשנקלטוב

חברות.שפרהברוכסון'שולמיתמיכאליופרופ'הפקולטותלמדעיהחייםוהרוחמכהנותפרופ

ומהוותכמחציתמכללחבריהסגלהחדשיםשהצטרפו"הסגלהחדשותשנקלטולקראתתשע

לאוניברסיטהבשנהזו .יקהטכוללבמדעיהמחשבובמתמ,םהניסוייםחלקןבתחומיהמדעי,

אולםמהיכרותאישיתעםחלק,ידתאולאום"איןבאפשרותנולזהותחבריסגלעפ,כעיקרון

האוניברסיטה סגל חברי שני לדווחכי ניתן הסגל מחברי הערבי, שהםמהמגזר במלגת, זכו

נוספתמכהנתכראשהמחלקהלספרותובלשנותא וחברתסגל נגליתמעוף הקליני. במסלול

חבריסגלבכירוזוטרמהמגזרהערביהעוסקיםבהדרכהומחקר640-בפקולטהלרפואהישכ

.קליניים

או רישום כמובן אין אולם החרדי מהמיגזר סגל חברי ולומדים חוקרים באוניברסיטה

.התיחסותרשמיתכלשהילאורחחייהםשלחבריהסגל

8 בולט. פעולה שיתופי התרגומית המחקר והתפתחות התעשייה עם  translational)ים

science) 

כמוקיימים שונים בתחומים רבים מדעיים פעולה שיתופי סולרית: אנרגיה סוללות, תרופות,

יםמדעומחקרתרגומיבא.ומידע,מדעיהמחשב,רובוטיקה,אלקטרוניקה,אופטיקה,טיהורמים

.אילן-שנוסדועלבסיסהקניןהרוחנישלחוקריבר,תהזנקייותרמתריסרחברו"לידיביטויע

 .שיתופיפעולהמחקרייםעםמערכתהבריאותבארץ.1

 לפני בגליל לרפואה הפקולטה של הקמתה מערכת6מאז עם הפעולה שיתוף מאוד גבר שנים

ילפנעשהביןחוקריםבפקולטהלביןמרכזיםרפואייםבארץובגל"השת.הבריאותהישראלית

-ראוילציוןמיוחדתחוםהחישוביותהביו.ועוד,קופתחוליםשירותיבריאותהציבור,במיוחד

בשת שיבא"רפואית הרפואי המרכז עם פ מההסתדרות. ולתמיכה להכרה זכתה התוכנית

הרפואית החישוביות. בתחום חלוצה הינה החיים למדעי הפקולטה כי לציון הראוי מן

 קהביואינפורמטי)הביולוגית מ( למעלה לפני כבר שיזמה בארץ הראשונה ,שנה06-והיתה

.שניושלישיבביולוגיהחישובית,פתיחתתוכניתלימודיםלתוארראשון
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פעילותבהנגשתפירותהמחקרהמדעילציבורהרחב.04

בשנים שהושקו זה בנושא הלאומיים המיזמים בכל חלק ונוטלת נטלה האוניברסיטה

.'לילהמדעניםוכד,"דעבעםמ"כגון,האחרונות

רואההאוניברסיטהחשיבותרבהבהנגשתפירותהמחקרהמדעילציבור,מעברלפעילויותאלו

:להלןפרוטהפעילויותהעיקריות.הרחבוהיאפועלתבדרכיםרבותומגוונותלמימושמטרהזו

 "למדע –" אינטלקטואלית במה להרצאות ניתנו: TEDבסגנון המפגשים תבמהלך

המרצים טובי מפי באוניברסיטה השונים המחקר בתחומי וממוקדות קצרות  .הרצאות
לעיתיםניתנותהרצאותבמגווןתחומיםולעתיםהמפגשנסובסביבתחוםמחקרמסוים

 .'יהדותוכד,כגוןרפואהובריאות

 שנתיתסדרתהרצאותהפקולטהלמדעיהיהדותמקיימת–"בואיהרוח"קונגרסיהדות

-3במהלך.תהלהפגישאתהציבורהרחבעםאוצרותהרוחהיהודייםעלכלגווניהםשמטר

ימיםמתקיימיםהרצאותומושביםבנושאיםשוניםאשרכולםסובביםסביבהיבטים6

 .שוניםבחקרהיהדות

  פתוח"תנכ"סדרת י לתנ–" לכל"המחלקה מקיימות המקרא לחקר החברה בשיתוף ך

 .ך"םלקהלהרחבמפיטוביהמרציםבתנאורךהשנהשיעוריםפתוחי

 כנסים עשרות לקהלים, המיועדים מחקר ומרכזי מחלקות של נוספים וסדנאות עיון ימי

של"חידושיםבחקרירושלים"כנסשנתי:ביניהם,רחביםמתקיימיםמדישנהבאוניברסיטה

א ללימודי וארכיאולוגיה"המחלקה י בגין; מרכז -כנסיםשל א"בס)סאדאת בטחוןבנ( ושאי

ושלום ; כגון למשפטים הפקולטה של בישראל"כנסים באפוטרופסות וחידושים ,"מגמות

" ודמוקרטי יהודי חדשים–משפט "אופקים ביה; של כגון"כנסים סוציאלית לעבודה ס

" לחיים שכלית–אחאים מוגבלות עם לאנשים בוגרת "אחאות וילדים", השכלה נוער, בני

חוץ ממסגרות "ביתיות-וצעירים ויהדות, פסיכולוגיה בין המימשק בנושאי מפגשים סידרת

במסגרתזונערכיםגםכנסיםרביםבשיתוףעםארגוניםחברתייםבמטרה.ועודרביםאחרים

הקליניוהמעשיהמצטבר,המחקרייהנגשתהידע"לתמוךולסייעלחלקיםמוחלשיםבחברהע

 .  י"בשיתוףעםאגודתאפ בתחוםהאוטיזםכמולמשלכנסשנתישלחוקרים,באוניברסיטה

 סידרתמפגשיםבמסגרתם–"פורוםהרקטורלאקדמיהוחברה:אילןפינתישראל-בר"סדרת

חוקריהאוניברסיטהנפגשיםעםמומחיםואנשיציבורלשיחותבענייניםציבורייםשעלסדר

המפגשים.וההגזהמפגשהראשוןהשנהעסקבמתו .היוםהמעסיקיםאתהחברההישראלית

 .'בשילובהחברההחרדיתוכדו,בתאונותדרכים,יעסקובאלימות הבאים
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  המח–סדרתקונצרטיםמוזיקליים ערב' סדרתקונצרטי הרחב מציעהלקהל למוזיקה

 .לכלאורךהשנהעםמיטבהרפרטוארשלהמחלקה

 אנישירישראלי"כנס מרכזלחקרה,מתקייםכלשנהבחסותהמחלקהלמוזיקה–"מי

בר באוניברסיטת הישראלי צה-השיר וגלי ל"אילן היוצרים. מיטב משתתפים ,בכנס

בד מוקדש והוא התקשורת ואנשי השירה"החוקרים בתחום מוביל ישראלי ליוצר כ

 .הישראלית

 מקיימת פעילותענפהבצפוןהפקולטהלרפואהבגליל : רפואה תלמידי–פרוייקטפרחי

שבועלפקולטהוסטודנטיםלרפואהלימדואותםנושאיםהנוגעיםיאשהגיעובכל-כתותט

עפ ומחקר מובנה"לרפואה סילבוס י ; גמר"פרוייקט עבודות תיכון" לתלמידי ,במדעים

 מיזם "גליליום"בשיתוף ב, אותם במדעים6-המזכה בבגרות יחידות חולים"; בית

לדובים " בגילאים ילדים של החרדה סף הורדת רפואימטי3-2שמטרתו פול את.

הפקולטה של המינהלי הסגל בשיתוף הסטודנטים אגודת מובילה הפרוייקט באתר.

https://www.youtube.com/watch?v=3dwMpwhpeFM&feature=youtu.be 

השתלמויות;בנושאיםשוניםשעלסדרהיוםניתןלמצואמידעעלהרצאותלקהלהרחב

 לרפואה ימיסיורלבתיספרתיכונייםבפקולטה;למורים

היסודיים  הספר בתי לתלמידי גם האוניברסיטה פונה לציבור המידע הנגשת במסגרת

והתיכוניים המדעית, לפעילות אותם לחשוף כדי האוניברסיטה שערי את בפניהם ופותחת

ימיעיוןוסיורים,צלבנינוער"ביןהשארמתקיימיםחוגיםבשעותאחה.המתבצעתביןכתליה

,צבירתנקודותזכותולימודיםלתוארבמתמטיקה,קייטנתקיץ,יומייםמרוכזיםבקמפוס-חד

אולימפיאדה,הניתןבבתיספר"מוכנותלאקדמיה"קורס,ת"משפטיםולימודימזה,פיזיקה

ס"המחלקהלכימיהוביה,מקומיותשלהפקולטהלהנדסהלביולוגיהלתלמידיתיכוןופעילות

.תחרויותלנוערברובוטיקהועוד,לתקשורת

מדיניותארוכתטווחוהדרכיםהננקטותלהגשמתה.00 

:בשניםהקרובותאנומתכווניםלפעוללקידוםהאוניברסיטהבכיווניםהעיקרייםהבאים

שאבימחקרוהוראהבהתאםלמצוינותאישיתהגברתהמצוינותבמחקרובהוראהוהקצאתמ*

ויחידתית לצורךזהכוללים. הצעדיםשננקטו השאר, בין הקמתמערכתממוחשבתלתיעוד,

קליטה לגבי החלטות לקבלת נתונים כבסיס שתשמש אקדמיות תפוקות והקצאת, קידום

הסגל משאביםלחברי ובהוראהב, מצטייניםבמחקר סגל שלחברי  כלשנההוקרהותגמול

.ועוד

יהגדלתמספרהחוקרים"המשךהמאמץלשפראתהאיזוןביןתחומיהמחקרבאוניברסיטהע*

.החדשיםבמדעיםהניסוייםתוךהתאמתהתשתיותוהמשאביםלמחקרבתחומיםאלהועוד
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ע*  ביהדות המדעי המחקר בתחומי המצוינות מצטיינים"הגברת חדשים סגל חברי גיוס ,י

.מחקרותוכניותלימודיםחדשותועודפתיחתתחומי

לצורךהשגתמטרה.תמיכהבהגדלתהמחקרהבינתחומיוכןבתוכניותלימודיםבינתחומיות*

בינתחומי במחקר העוסקים חדשים סגל חברי תקלוט האוניברסיטה זו ביוזמות, תמשיך

תחזקאת,יםתיזוםפעילויותוכנסיםבינתחומי,להקמתקבוצותחשיבהומחקרבינתחומיות

תכניותהלימודיםהבינתחומיותהקיימותותקיםתכניותלימודיםבינתחומיותחדשותבעיקר

לתאריםמתקדמים כןתעודדהאוניברסיטההקמהשלתכניותלימודיםלתוארראשון. כמו

.המורכבותמשילוביםשלתכניותלימודיםקיימות

ע* בהוראה הבינלאומיים הפעולה שיתופי לענייניםי"הגברת הבינלאומי המשרד קידום

אקדמיים התארים, לכל באנגלית חדשות לימודים תכניות פתיחת לימודים, מודל הטמעת

לבלימודיםשפההעברית"אינטגרטיביייחודיהמבוססעלשילובהדרגתישלסטודנטיםמחו

.ועוד

ותקטנותליחידותיריכוזיחידותאקדמי"העשרתהמחקרוההוראהבתחומיהרוחוהיהדותע*

התרבות חקר דעתנרחביםכמו בתחומי שיחושיתוף שיעודדו אקדמיותגדולותיותר חקר,

.'חקרשפותוכדו,הדתות

היהדותשבומחויביםכלתלמידיהאוניברסיטה* שדרוגמערךקורסיהיסודבמדעי לשםכך.

שמטרתהלהציעולפקחהוקמהוועדהסינטיתלבחינתושדרוגתוכניותהלימודיםוהקורסים

ביה של הלימודים בתוכניות שינויים ליבה"על קורסי בניית כולל ביהדות יסוד ללימודי ס

.הרחבתהנושאיםהנלמדיםועוד,רחבים

,כוללקורסידגל,יפיתוחמערךקורסיםמתוקשביםומקוונים"שיפורההוראהבכלהתאריםע*

סדנאותהוראה של הגדלתההיצע פיתוחמערך, microteachingלהדרכהאישיתבהוראה

.ועוד

בר וצפויה-אוניברסיטת כיום הקיימים המחקר תחומי בכל למצוינות בדחיפה ממשיכה  אילן

חדשים מחקר נושאי לפתח הגיוסים, סביב בעיקר הסגל חברי לתמהיל בהתאם שידרשו ככל

החדשים . אוניברסיטאית תוכנית האחרונה בתקופה פותחה לכך המחקרבמקביל להתאמת

:התוכניתכוללתשלושהמרכיבים.60-האקדמיבאוניברסיטהלמאהה



. התאמת ניהול המחקר האקדמי לתקופה הנוכחית השונה משמעותית מהמודל שעבר .0

המהלךמבוססעלההבנהשרובהשינוייםשחווההמחקרהאקדמינותבולחוקרהבודד

לאהשתנה האקדמי המחקר שניהול בעוד במערכת כליםלפיתוחב. יבנו חומשהקרוב

כמוכןיבחנו.בשיתוףולטובתהעולםהחיצון,יאתגרמשותף"מחקרבינתחומיהמונעע

הכללי בעולם המקובלים ניהול כלי וייושמו יצירתית, המניעיםחשיבה כלים חדשנות,
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ויזמות קפיצת. תהווה האקדמי המחקר לעולם אלו כלים של מאמיניםשהתאמה אנו

 .ממדעבסיסיועדיישומייממדעיהאדםועדלמדעיהטבע,לקידוםהמדעכולומדרגה

 

סיסטם המחקרי המצאתי ברחבי הקמפוס ולמען -בניית גופי תמיכה לחיזוק האקו .6

במקביל.החברה החיצון אמצאותמהקמפוסלעולם של העברה לגופיםתומכי הכוונה

גופים(.חברות,ממשלה,ושותהאנ)פעםהחברהבמובנההרחב"להעברתידעויצירתשת

ובתאריםהשוניםדיסציפלינותאלואמוריםגםלהגדילאתהפעילותבקרבסטודנטיםב

 .ויזמותברחביהקמפוס,חדשנות,עלמנתליצוראווירתמחקר



פיתוח מערך אינפורמציה רב מימדי המאפשר פתיחה של עולם האקדמיה לשיח פנימי  .3

בראוניב.וחיצוני מבוססי נתונים במעבר-רסיטת העולם את להוביל מעוניינת אילן

מהלךהצפוילייעלאתהמחקרהעולמי,מתקשורתמבוססתמיליםלשיתוףנתונימקור

בשנים זה בתחום שמתרחשים המשמעותיים לשינויים אותו ולהתאים דרמטי באופן

".לקראתהמאהשלהדאטה:האחרונות
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 6102 ,גוריון בנגב-אוניברסיטת בןח "דו



בן ב-אוניברסיטת הוקמה בנגב צמיחה0121-גוריון של גלים במספר לוותה והתפתחותה

והתרחבות בשלושהשניםהאחרונותעוברתהאוניברסיטהתהליךשלצמיחהוגידולהקשורים.

הנגב פיתוח בתהליכיםשל מחו, ל"פיתוחקשריםאקדמייםעםמוסדותמחקר הובלה, נטילת

במס ומדעי טכנולוגי ישראלבמחקר למדינת מרכזיים תחומים פר מרכזי, כעוגן והתבססות

.ללדרוםהארץולצפוןהנגב"בתהליךהמעברשלהיחידותהטכנולוגיותשלצה

 התרחבות פיסית והקמת תשתיות מחקר חדשות 

בן הצפוני-אוניברסיטת הקמפוס לתכנון במקביל בניינים מספר האחרונות בשנים בנתה גוריון

השטחשלקמפוסזהוהתחלתפיתוח עםקמפוסמרקוס. יבנהברצףגיאוגרפי הקמפוסהצפוני

הנוכחי ביןשניהקמפוסיםעוברתמסילתהברזלשלרכבתישראלהמחברתאתהאוניברסיטה.

.למרכזהארץברכבתשיוצאתלתלאביבאחתלחצישעהבנסיעהשאורכתכשעה

עבו:בביצוע את כוללת שבביצוע הפיסית צפוניההתרחבות לקמפוס ההכנה דות בניין, בניית

בנייןקרולומרקוסווינשטייןלהנדסתמערכותמידע,שמשפחתגוזיק"להנדסתביוטכנולוגיהע

סייבר ואבטחת חברתית למנהיגות מנדל ומורטון וזף'ג ,ק'ג מכון, , במרחב00שיפוץ בניינים

ג מעונות ע', ארכיאולוגיה "מעבדות ודיויד סטיבן ברסלאוארש עבור, חוסידמן מרכז בניית

.היחידהלנוערשוחרמדע

לורי: בתכנון בניין את כוללים ואלו מתקדמים תכנון בשלבי המצויים פרויקטים מספר ישנם

לכימיה לוקיי לרפואה, וכיתות רפואית סימולציה בניין של, משותף קליני למחקר בניין

הקמפוסהצפוני,גוריוןבשדהבוקר-מבנהמכוןבן,וביתהחוליםסורוקהגוריון-בןאוניברסיטת

ומעונותהקמפוסהצפוני בנייןמעבדותלמחקרגנרי, בנייןסייברומערכות,מבנהכיתותלימוד,

מידע Homeland Security בניין, אזרחית, הנדסה בניין שירות, ומנהרות אנרגיה מרכז שער,

,מלתחותולוביבמרכזהספורט,בריכהחדשה,רמעונותלתלמידימחק,שמורישוסטרמן"הידעע

 .כיכרמזרחיתבקמפוסמרקוס

 מחלקות ומרכזי מחקר, הקמת פקולטאות

בן החברה-אוניברסיטת לדרישות שלה הלימודים תכניות את להתאים ממשיכה גוריון

בשלושהשניםהאחרונותאושרומספר.לשוקהתעסוקהולכיווניההתפתחותבאזור,הישראלית

חדשות לימוד תכניות ב: ראשון תואר חזותית האומנות-אמנות תולדות של משולבת תכנית

ספרותעבריתתוארשניב,תוארראשוןבתקשורת,תוארראשוןבפסיכוביולוגיה,ולימודייצירה

תואר,אבטחתהמרחבהמקווןתוארשניבמדעיהמחשבהמתמחהב,המתמחהבספרותהיידיש

בהנדסתמערכות בשני המתמחה המקווןמידע המרחב אבטחת באקולוגיה, שני תואר ממשק,

 טבע החיים)ושמירת למדעי ולפקולטה הטבע למדעי לפקולטה (משותף בהנדסת, שני תואר

 .ארשלישיבהנדסתמערכותתקשורתות,תוארשניבהנדסתבניין,מערכותתקשורת

בנוסףהוקמומרכזימחקרבתחוםהבריאותוהסביבה וטיקהרוב, מוכנותלשעתחירום, קבלת,

.החלטותופסיכולוגיהכלכלית
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דברהנובעבעיקר,חבריסגלחדשים080גוריון-בחמשהשניםהאחרונותנקלטובאוניברסיטתבן

.מחילופידורותבסגלהאקדמיומהרחבתהפעילותבתחומיםמסוימיםשלהאוניברסיטה

 תחומים שוניםמענקי מחקר גדולים ותרומות המקדמות מחקר ב

גדולים מחקר מענקי מספר התקבלו האחרונות השנים במהלך של, המחקר מענקי כדוגמת

ה האירופי הפרטניתERC-האיחוד ברמה מצוינים בחוקרים התומכים זכתה. כן כמו

 גדול מחקר במענק דולר2.66)האוניברסיטה מיליוני יישומים( על בדגש הרובוטיקה בתחום

בחקלאות ביולוגיה, וקוגניציה, רפואה לחקר. מרכז להקמת במענק גם זכתה האוניברסיטה

-בתרומהלהקמתמעבדהבתחוםה,רהסייברממשרדראשהממשלהבדגשעלטכנולוגיותסייב

IOT.חלמוקדיידעבתחומיהחקלאות"מיליוניש60ובשנימענקיםבגובהשל, 

הננומט בתחום וטכנולוגיה למדע כץ אילזה פרומכון שני האחרונות בשנים הוביל דגלרי יקטי

 ממוקדים טכנולוגיים לתחומים התוכנית FTA-Focal Technological Areas)במימון של(

עלהפרושיםמיליוןדולר08.6בהיקףכוללשל,קטיםשניהפרוי.היוזמההלאומיתלננוטכנולוגיה

ובמערכת(יוסיקוסט'בהובלתפרופ)תאישלתרופות-רורמבוקרתוךהתמקדובשח,שנים6פני

(.גביסרוסי'בהובלתפרופ)ראייתלילההמבוססתעלחומריםננומטרים

עוסקבהקמתמאגרמידעשיאפשרגישה(I-CORE)דתיים-דתומפגשיםביןהמרכזלחקרהמרת

וקהילות יחידים של דת בהמרת המתעניינים לחוקרים חופשית בכפייה, או מרצון כתהליך,

דתיים-ואשריוצרתהזדמנויותלמפגשיםבין,משפחתיתוקהילתית,המגדירזהותאישית 34-כ.

חוקריםמחמשאוניברסיטאותבישראל בוחניםאתהתופעהשל,יחדעםחוקריםמכלהעולם,

השפעהעלחקיקהבעלהמרתדתבמקומותשוניםובתקופותשונותכאקט ספרות, ,ליטורגיה,

המרכזמכיןקורס,כמוכן.מגדרועודתחומיםרבים,תקשורת,העברתידע,כלכלה,תיאולוגיה

כ הנושא של מעמיק לימוד שיאפשר טקסטים מבוסס אתמקוון לבחון ניתן דרכה פריזמה

.המציאותשלנוהיום

 הישראלים"אתפרויקטהקיםלחקרהתרבותוהספרותהיהודיתוהישראלית"הקשרים"מכון

קיסריה"הראשונים רוטשילד קרן של בתמיכתה הפרויקט. במסגרת במבנהויהי, חודי

ובמטרותיו , -"ישראליםראשונים"אינטראקטיביהמוקדשכולוליוצריםהוקםמתחםארכיוני

סופרים משוררים, מחזאים, מכריע, משקל בעלי שהיו דעות וקובעי ותרבות ספרות מבקרי

בעיצובהשלהזהותהישראלית המתחםמשרתהןאתהחוקריםוהסטודנטיםוהןתלמידיבית.

 .חעבורםצוהרלהיסטוריההתרבותיתהלאומיתהישראליתתאשרבאמצעותהפרויקטנפ,הספר

 םיאוניברסיטאי-יןלאומיים ב-תופי פעולה ביןשי

בן אוניברסיטת בין-הנהלת פעולה שיתופי מקדמת מחקר-גוריון מוסדות מספר עם לאומיים

בעולם שונים  . את כוללים Arizona State Universityאלו הסכם, על לאחרונה חתמה אשר

,מים םביניה,לשניהמוסדותלשיתוףפעולהבמטרהלקדםמחקרבמגווןתחומיענייןמשותפים

.חלל/אור/אנרגיה,עריםמדבריות/קיימות,רובוטיקה,טכנולוגיה-ננו,רפואה/מדעיהחיים,סייבר

במסגרתההסכםיפעלושתיהאוניברסיטאותיחדלזיהויהזדמנויותלשיתוףפעולהויעודדוהגשת

כמו(.'סדנאותוכו,תוניםשב,חילופיסטודנטים)הצעותמחקרמשותפותופיתוחתכניותהוראה

כן האוניברסיטאותלייעץ, התחייבו ולספקשירותיםאחתלשנייהבכל, טכנית להעניקתמיכה

.תחוםבעלענייןמשותף

 Argonne-וUniversity of Chicagoעםשנים3-מתקיימתמזהכ משותפתמחקריתפעילות

National Laboratory והננו. המולקולרית ההנדסה בתחום מתמקדת טכנולוגיה-הפעילות

594



3 

 

לשימוש הקשורות בעיות לפתרון כלים לפיתוח פיתוח, מים, משאבי ושימור שיפור ,התכנית.

 בראשית לפעול 6400שהחלה בעלי, האוקיאנוס צדי משני חוקרים לחבר למטרה לה שמה

פיסיקה,התמחויותבתחומיהכימיה חומריםכדילבחוןבעיותשונותהקשורותהנדסהומדעה,

וננו מולקולרית מבט מנקודת בהם ולשימוש מחקרים.טכנולוגית-למים מממנת זו תכנית

משותפיםבעליפוטנציאליישומיוהובלתםמשלבהרעיוןהבסיסילשלבבהםיוכלולזכותבמימון

ו למסחור/חיצוני להביאם או . התכנית של הראשונות השנתיים מחקריםבמשך ששה מומנו

משותפים שנתי, בסיס על נבחנה התקדמותם אשר מתוכם. שנתם, בתחילת נמצאים חמישה

השלישית ותוצאותשלשהמחקריםשימשובסיס, כאשרשנייםמתוכםקרוביםלפיתוחמסחרי

במסגרתהתכניתמתקיימים. BSFלהצעותמחקרשזכולמימוןמהקרןלמחקרבסיסיומתכנית

ג"אחדבאב:עדכהנערכושנימפגשיםכאלה.שנתייםשלחוקריםותלמידימחקרגםמפגשים

.6401-מפגששלישימתוכנןב.והשניבשיקגו

.עבורסטודנטים(Internship)גםתכניותהתמחותמחקריתזהמתקיימותשיתוףפעולהבמסגרת

 קיץ מדי בן6-3מגיעים לאוניברסיטת שיקגו מאוניברסיטת -סטודנטים בנגב לשלשהגוריון

בהנחיה,במהלכםהםמועסקיםבמחקרבאחתמקבוצותהמחקרהמעורבותבפרויקט,חודשים

 .הקיץזוהשנההשלישיתבהמתקיימתהתכנית.ג"ישירהשלאישסגלמאב

 עם פעולה שיתוף החל האחרונה Jilin Universityבשנה בסין, ביותר הגדולה .האוניברסיטה

:הקשריםביןשתיהאוניברסיטאותנוצרובאמצעותמרכזיהיזמותוהחדשנותשבאוניברסיטאות

יס'יליןומרכזבנג'ישראלליזמותוחדשנותשהוקםבפקולטהלכלכלהבאוניברסיטתג-מרכזסין

ע לניהול בפקולטה וחדשנות "ליזמות גלייזר גילפורד בןש בנגב-באוניברסיטת גוריון במסגרת.

ג משותף וחדשנות יזמות מרכז הוקם זה פעולה גוריון-בן-לין'שיתוף בקידום, לסייע שמטרתו

ולהוותפלטפורמהלפיתוחולהעצמתקשריםבין(מחקרוהוראה)שיתופיפעולהבתחוםהאקדמי

.הנגבכלכלתוקיםוישראליםולהובילבכךגםלחיזאנשיעסקיםסינהאקדמיהלבין

סלרפואהשלאוניברסיטתניו"מתגבששיתוףפעולהמדעיביןהמחלקהלבריאותהציבורבביה

 NYU)יורק ( מרכז RADARלבין בןשל בינלאומית"וביהגוריון-אוניברסיטת לרפואה ס

(MSIH ( התמכרויות מתפתחותולמניעת במדינות בנושא מניעתי למחקר פלטפורמה ליצירת

.לכליתוחברתיתכוקהילותמוחלשות



 כיבודים והכרה, פרסים

הוענקלפרופ:ה"פרס ישראל בתחום חקר המקרא לשנת תשע שמואלאחיטובמאוניברסיטת'

בנגב-בן גוריון פרופצויןבנימוקיהועדה. כי שמואלאחיטובהואמבכיריחוקריהמקראבארץ'

.ובעולם

לפרופ:פרס מפעל של חיים של האגודה הישראלית להנדסה כימית הוענק חיים' אמריטוס

.וישניאק

-הפרסזיכהאתהסופרב.הוענקלסופראתגרקרתמןהמחלקהלספרותעברית:פרס ברונפמן

דולר044,444 הפרס. עבו, בעולםמוענק ואוניברסליים יהודיים ערכים קידום ר השנה, הוענק

הואהאמןהראשוןהזוכהבפרסשייסדואלןברונפמןהאופטמןוסטפןברונפמן.לראשונהלסופר

.6440רלסברונפמןומחולקמדישנהמאזשנת'לזכרושלאביהםצ
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המחקרשלפרופמוקארי.טאלבמוקארי'הוענקלפרופ:6102מדע לשנת -פרס משפחת טנא לננו

מבניםאנאורגניים-מתמקדבתכונותהכימיותוהפיזיקליותשלננו הגז. קבוצתומתמחהבשלבי

וחוקרתאתהתכונותהפיזיקליותוהכימיותהבסיסיותשלהם,מבנים-והנוזלשלסינתזהשלננו

.ואתהיישומיםהפוטנציאלייםשלהםבתחוםאנרגיהמתחדשת

אוהד'הוענקלפרופ: 6102למדען מצטיין בתחום הרפואה לשנת ( ר אלקלסלשעב)פרס בלומברג 

שמוריסקאהןבמכון"מנהלהמכוןלגנטיקהשלהאדםבמרכזהרפואיסורוקהוהמעבדהע,בירק

 באוניברסיטת בנגב לביוטכנולגיה -בןהלאומי פרופ.גוריון הבסיס' את פענחו וציוותו בירק

ובכללןכמהמהמחלותהתורשתיותהשכיחותביותר,בבניאדםמחלותקשות34-המולקולרילכ

.באוכלוסייההבדואיתוביהדותספרד

הוענק: (סחף על ידי רוח) אולייפרס מפעל חיים של האגודה הבין לאומית למדעים בתחום הא

לפרופ צוער' סביבתיחיים ופיתוח לגיאוגרפיה המחלקה ואבקמן חול חקר בתחום פועלו על

 .רוחמנושבי

סמי'הוענקלפרופ:שימושית( אצות)אות הוקרה מיוחד מטעם האגודה הבינלאומית לאלגולוגיה 

שםשוחריצרפתבקמפוס-מנהלהמכוןלחקלאותוביוטכנולוגיהשלאזוריםצחיחיםעל,בוסיבא

.גוריוןבנגב-בוקרשלאוניברסיטתבן-שדה

חברתסגלבתוכניתלניהולויישובסכסוכים,כף-רסארהאבו"ד:היכל התהילה של נשים במדע

,בדואיתבישראל-גוריוןבנגבוהפסיכולוגיתהקליניתהראשונהבחברההערבית-באוניברסיטתבן

נשיםמתחומיהמדע00להיכללברשימהשל(ירדן)ידישגרירותארצותהבריתבעמאן-נבחרהעל

אפריקה וצפון התיכון במזרח השונים המדע, בתחומי לתרומתן והכרה כבוד מתוקף.כאות

עלמנתלכבד6404-אשרנוסדב,"היכלהתהילהשלנשיםבמדע"-החוקרותנכנסול00,הבחירה

אפריקה וצפון תיכון במזרח במדעים מצטיינות נשים ד. מונתה אבו"לאחרונה כחברה-ר כף

 הבריאותלשנת 6406בוועדתסל תרופותחד, שותהקובעתאילו חולים, אלפי ,העשויותלהציל

כף-ראבו"פיתחהד,בדואית-בהתבססעלמחקריהבקרבהחברההערבית.ידיהמדינה-ימומנועל

היאאףיזמהתכנית.מודלשלשירותיבריאותנפשייםלטיפולבדיכאוןבקרבאוכלוסיותפגיעות

וערביםבמוסדותלהשכלהגבוהה סטודנטיםבדואים התערבותבקרב המתקשיםבהתמודדות,

.עםהלחציםהאקדמיים

 מחקריים עם מערכת הבריאות בארץ שיתופי פעולה

פעולהמחקרייםהדוקיםעם יחידותיההשונותמקיימתשיתופי הבריאותעל הפקולטהלמדעי

.בתיחולים,קופותחולים,משרדהבריאות:מערכתהבריאותבארץעלחלקיההשונים

מחקר,מחקראפידמיולוגי,מחקרקליני,החלממחקרבסיסי,המחקריםמתקיימיםבכלהרמות

 החברה מדעי פסיכולוגיה)בתחום הבריאות, של סוציולוגיה בריאות, כלכלת בתחום( ומחקר

המחלקהלרפואתחירוםנמצאתבקשרהדוקעםהאגףלשעתחירום,לדוגמא.מדיניותבריאות

מחלקהלניהולמערכותבריאותמקיימתשיתופיפעולהמחקרייםהדוקיםה.שלמשרדהבריאות

הבריאות במערכת שונים גורמים עם תרופות, בכלכלת העוסקים מחקרים ביניהם מנגנונים,

בפריפריה אדם כוח לתמריצי חולים, בתי לתקצוב מודלים לציבורי, פרטי בין הגומלין יחסי

.שוויוןבמערכתבריאותועודדרכיהתמודדותעםאי,במערכתהבריאות
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 שיתופי פעולה עם  התעשייה לאקדמיה

משמשתכחברת,גוריוןבנגב-חברהבבעלותמלאהשלאוניברסיטתבן,גנגבטכנולוגיות.חברתב

,הפעילותמתרחשתבכמהרבדים.תעשייה-הגשרוהמנועשמאחוריקשריאקדמיה-הטכנולוגיות

במעב טכנולוגיות איתור האוניברסיטהלרבות של המחקר דות והפיכתן, למסחור המתאימות

גיוסתקציבי,עידודהצמחתטכנולוגיותוקנייןרוחניחדש,בשיתוףהתעשייהלמוצריםמסחריים

גבוהה ברמה מחקר ומגופיםעסקייםלביצוע משמעותייםמהתעשייה מחקר פעילותלהצמחה,

 .טכנולוגייםבנגב-ולקידוםפרויקטיםכלכליים

הסייברה בתחום הידע מוקד את ולהגדיל להעצים ממשיכה אוניברסיטה עם, ביחד שנבנה

Deutsche Telekomשהןמעבדותהמחקרהיחידותשל,Deutsche .הפועלותמחוץלגרמניה

 עם בשיתוף נעשה יישומי טכנולוגי פעולה שיתוף של נוסף  Cincinnati Children'sפרויקט

Hospital Medical Center הברית, בארצות בגודלו לילדיםהשני החולים בית הזה. בפרויקט

וביחדעםחוקריהאוניברסיטהמנסים,מציגיםרופאיביתהחוליםצרכיםרפואייםחסריפתרון

ביאליצירהולפיתוחשלכברהניבמספרפטנטיםוהזהיתוףפעולהש.למצואפתרונותמתאימים

להם,טלמרכזהוורידבגפייםשלילדיםקטניםאושלפגיםמחהאוטונומיתשלטכנולוגיותהחדר

.טכנולוגיהזומתאימהגםלמבוגרים.ורידיםדקים

חלקמקבוצהשהשיקהאתהמרכזגוריון-אוניברסיטתבןתהיבתחומיהאנרגיההאלטרנטיביתהי

.במועצההאזוריתאילות"הוןהטבע"הטכנולוגי

עםיזמיםפרטייםיחד,האוניברסיטההקימהלאחרונה CDIחברהלתועלתהציבור, המטפלת,

הקשוריםלרפואהוחינוךכוללבנושאיםבעולםהיזמותהדיגיטאלית ועריםמאגרי מידערפואי

 חכמות"דיגיטליות לבין" ושונים רבים מתחומים האוניברסיטה ותלמידי חוקרי בין ומחברת

חודייםימחקריותויזמיותסביבפרויקטיםיהתעשייתיוהעסקילבניתשותפויות,המגזרהציבורי

.טיפולמיטביבפצועיקרבועוד,"הזדקנותבריאה"רבוביןתחומייםכמו

בהובלתהאוניברסיטה,אחרונההחלובמספרפעילויותנוספותלקידוםיזמותטכנולוגיתבשנהה

ויזמותבפקולטהיסלחדשנות'ביוזמתמרכזבנג Inno-Negevכגוןמאיץטכנולוגי,אובשיתופה

ע "לניהול גליזר נוסףש טכנולוגי הביטחונית,BaseCamp,ומאיץ היזמות בתחום רוב.

.גוהסטודנטיםשלהם"הפרויקטיםמבוססיםעלמחקריםשלחוקריאב

בן פעילותן-אוניברסיטת ואת אתמיקומן לקבוע למשיכתחברות למאמץ פעילה שותפה גוריון

 לטכנולוגיות מתקדמותבפארק מרקוס, לקמפוס בצמוד ונבנה משותף-שהולך פרויקט

לאוניברסיטה ביעיר, שבעית נגבאר ים גב וחברת עסקיות. חברות עשרות כבר מכיל הפארק

שלששניםבלבד–חלקםהגדולבוגריהאוניברסיטה-עובדיהייטק0644-המעסיקותלמעלהמ

השקתו ממועד ר. ובינלאומיות ישראליות לפארקחברות הצטרפו בות ביניהן, :Deutsche 

Telekom ,EMC ,PayPal ,Oracle ,IBMבאוניברסיטה) המצוינות מרכז את ,(שהקימה

Lockheed Martinהתוכנה) (חטיבת ,Elbit ,Rad ,AudioCodes ,Wix ,Mellanox 

Technologiesאנשי .ואחרות מאות ומעסיקות מחקר מרכזי פותחות רק לא החברות רוב

.גוריון-אוניברסיטתבואלאגםמקיימותקשרימחקרעםחוקרי,יטקההי

לביוטכנולוגיה פעילבמחקרתרגומי-מיסודהשלאוניברסיטתבן(NIBN)המכוןהלאומי גוריון

הסרטן בתחומי והרפואה התרופות בתחומי בעיקר הזיהומיות, המחלות דגנרטיביות, הנוירו

והמחלותהגנטיות  לדוגמא. לכ, הבסיסהמולקולרי ואופיין מחלותתורשתיותקשות34-אותר
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 אדם –בבני מחלות כולל הרבות הערבית תורשתיותבאוכלוסייה מחלות שתי וכן בדואית

.למכוןמאיץמשלווקשריתעשיהפעילים.צפוןאפריקהועירקביהודיםממוצאהשכיחותביותר

תחום,ותאיגזעהנדסתרקמות,בשלביגיבושנמצאיםמרכזימחקרבתחוםהרפואההמשחזרת

שילובמחקרבסיסיעםכולםבראיהשל-(Brain tech)חוטכנולוגיותלבריאותהמוהמיקרוביום

.מחקרמונחהפוטנציאליישומי

 הנגשת פירות המחקר לציבור הרחב

בן אוניברסיטת רב-חזונהשל להיותאוניברסיטתמחקר הוא בנגב בין-גוריון -תחומיתברמה

.ישראלוהעולם,המקדמתמחויבותלאחריותחברתיתוסביבתיתולפיתוחהנגב,לאומיתמעולה

באמונתה בן, שן-אוניברסיטת מגדל איננה גוריון חוקרת, סביבה אקדמיה לאנשי המספק

מוכיחיםכיהידעהאקדמיהואחודחניתלהפיכתהעולםפעילותוהישגיהאוניברסיטה.מבודדת

בו לחיות יותר שטוב למקום הבאים, והדורות הכלל לטובת חלקו את תורם אדם כל .ושבו

בן ל-אוניברסיטת מעמידה קבעגוריון דרך אלאמקצה לטובתהכלל הידע משאביםארקאת

החייםבקהילהסביבה אלה לשירותםשל פיזיות ותשתיות אנושי הון רביםשל ולארקאלה,

אלה המשתייכים . בתכנית שעריה את האוניברסיטה פותחת רבות שנים קידמה'מזה למתן'

244-נגישהתחומיידעאקדמייםלכמ'אוניברסיטהבעם,'מבוגרים344-השכלתיסודבסיסיתלכ

המנגישהאף,'בשבילדעת'תכנית,תכניתהבוגריםלהשלמתהשכלהתיכוניתלמבוגרים,מבוגרים

ואוטיזם פיגורשכלי ידעאקדמייםלמבוגריםבעלי היאתחומי הצדקאיתך'פרויקט, להעצמת'

,נשיםדרךמתןידעמשפטי הברווז'תיאטרון נוער' 'לבני ירוקקמפוס, לאיכותסביבהבקמפוס'

ועוד אלה.ובקהילה על נוסף ולמען, עם לפעול וסטודנטים סגל אנשי האוניברסיטה מעודדת

תכניתהדירותהפתוחות,התכניתלמנהיגות-קרןמשה:הקהילהבבארשבעובנגבבתכניותרבות

תכניתפעיליציבורועוד,שליליאןולאריגודמן"ע

שוחרמדעהינומרכזחינוכיהמובילומפעילאתכלהתוכניותלנוערשוחרמרכזחוסידמןלנוער

בן באוניברסיטת להתקיים והעתידות המתקיימות בנגב-מדע גוריון מגוון. מפעיל המרכז

 לנוער חד–פעילויות חשיפה מתוכניות מצטיינים-החל לתלמידים עומק תכניות ועד פעמיות

,חתמרכזחוסידמןששתכניותעומקלתלמידיםמצטייניםוהופעלות"במהלךשנתתשע.במיוחד

שונים ברבדים חשיפה תכניות שלוש קיץ, מסגרות ושתי קיץ מכינות ארבע את"סה. פקדו כ

עתידהמבנההחדששלמרכזחוסידמןלהיות6401בתחילת.ו"בנינוערבתשע3,064-התוכניות

כפועליוצאמכךועקבגידול.קורתגגאחתמוכןלאכלוסולאפשרהפעלתמרביתהתוכניותתחת

ל לנוער התכניות 34-במספר תשע, המרכז"בשנת בתכניות המשתתף התלמידים מספר צפוי ז

.8,644-לגדולל



 מדיניות ארוכת טווח והדרכים להגשמתה

החברהוהמדינהתוך,החיבורלצרכיהקהילהמעלהעלהנסאתחזונהשלאוניברסיטתבןגוריון

גוריוןנמצאתבהלימה-האסטרטגיתשלאוניברסיטתבןהתכנית.שימתדגשעלמצוינותמחקרית

 מלאה עם בנגבהחברהאתגרי התהליךובעיקר,והקהילה מול ההיסטוריאל שלוהאסטרטגי

פיתוחמדיניותהנגזרתהליךזהמתוך.והנגבלאזורבארשבעל"צהמעברהמערךהטכנולוגישל

בהאוניברסיטה תחומים שאותם האזוריוכלו לטובת אותו ולמנף המעבר .והמדינהלקדםאת

האוניברסיטה יצירתמטרת לקדם במרחבימרחב ידע עתיר תעשייתי מחקר חדששל גאוגרפי
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,בוגריהאוניברסיטהבתחומיםהרלבנטייםלכמוגם,בצבאלאנשיהטכנולוגיהאשריאפשר,הנגב

מק את בנגבלקבוע מושבם האקדמיוום במחקר להשתלב ע. אתואנו להרחיב מאמץ כל שים

 נתוניםאוניברסיטההפעילות מדע של הדעת בתחומי המקוון, המרחב הגנת רפואי, ,מידע

רובוטיקה נוספיםיב, ותחומים המולדת ההטחון לעולם האקדמי-ייהקשורים טק היתר, בין

בריסגלחדשיםבאמצעותהגדלתמספריסטודנטיםוקליטתח שמירהעלתחתאלהנעשיםכל.

מדעיותיכולות במדעי אחרים דעת בתחומי הטבעמצוינות והרוחהחברה, והרפואה, ,הניהול

והחקלאות כוללניתהמים מחקר מאוניברסיטת ובי,כמתבקש רב מחקר תחומי-ןהמקדמת

 .חודייםימיוחדיםויהמציבאתגרים"ייאלפריפר"כתפישתעולםוהממוקמתבאזורמדבריו
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שם ראול וגרציאלה דה -ניין תשתיות ושירותי מחקר עלב
  פיצ'וטו

תחת גג אחד, את מרבית השירותים  לראשונהנחנך הבניין המאגד,  3102בשנת 
הטכניים הניתנים לעובדי הקמפוס. הבניין כולל סדנאות, מחסנים, משרדים וציוד 

מטרים רבועים,  21,111זם מקנה יעילות ונוחות מירבית. עם שטח של מתקדם וריכו
זהו הבניין הגדול ביותר בקמפוס. מאכלסים אותו עובדי אגף התפעול, אגף בינוי 

והנדסה, אגף שירותי מחקר, אגף הרכש, אגף משאבי אנוש, יחידת הבטיחות 
במחקר בהיבטים וארכיון המכון. יחד, אגפים ויחידות אלו אחראים על מתן תמיכה 

רבים שלו באופן שוטף, בין השאר, בתחום נראות ואיכות הסביבה, שירותי דואר 
ותחבורה מוקד השירות המכוני; עיצוב, צילום ודפוס; הנדסה ומכשור מדעי; רכש 

מקומי ובינלאומי, מחסנים, מכרזים ותקשורת; גיוס עובדים, רווחה, הכשרה 
 ן תמונות, סרטים וחומרים אחרים. והנגשה; בטיחות ועזרה ראשונה; ארכיו

-אישית על מותאמת לרפואה הישראלי הלאומי המרכז בניין
 שם ננסי וסטיבן גרנד

 שם ננסי וסטיבן גרנד נועד-המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית על
המותאם  רפואי טיפול התאמת שתאפשר, אישית מותאמת רפואה חזון את לקדם

 השפעות את משמעותית שיצמצם דבר – והאחרים הגנטיים נתוניו פי-על אדם לכל
שונים )פירוט להלן בפרק העוסק בהקמת מרכזי מחקר  טיפולים של הלוואי

, עבר למשכנו החדש בקמפוס, מגדל 3102ובמהלך  3102 -חדשים(. המרכז נחנך ב
השמש. המבנה עבר שיפוץ מסיבי על מנת להתאימו למעבדות ולתשתיות 

 ות לחמש יחידותיו העיקריות של המרכז, המכוןהמתקדמות הנחוצ
 מוריס שם-על תרופות לגילוי מנטו, המכון ופסקל אילנה שם-על לביואינפורמטיקה

 שם-על לגנומיקה בוטון, המכון דה שם-על חלבונים למיפוי ווהל, המכון וויויאן
 לדגימות הישראלי קראון ויחידה לתשתיות מחשוב. המרכז כולל גם את המאגר

שם -רפואיים על-ולצידו פועל המכון למחקרים קדם (ם"מידג) למחקר לוגיותביו
 משפחת דוד ופלה שאפל.

 שם נלה וליאון בנוזיו -בניין לביוכימיה על

הבניין נמצא בשלבי בנייה מתקדמים ויאוכלס בשנה זו. זהו בניין בן שש קומות, עם 
ים, אודיטוריום אלף מטרים רבועים אשר כולל מעבדות, משרד 21שטח כולל של 

מדענים, סטודנטים ועובדים  221 -ושטחים ציבוריים. הבניין המתקדם מיועד לכ
מהמחלקה למדעים ביומולקולריים. לבניין שני אגפים נפרדים, כשאחד מהם נבנה 

עם שיכוך רעידות על מנת להקטין רטט רצפתי בשל תנועת מכוניות וציוד מכני כבד 
 עבדתיים שונים בשימוש במחקר ביולוגי. היוצר הפרעות למכשירי מדידה מ

  

 התרחבות.1
פיזית של 

המוסד 
והקמת 

תשתיות 
 מחקר חדשות
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-החוצלמדע  םמנועיומכוני מחקר כמרכזי מחקר במכון ויצמן משמשים 
חבילות מתן ידי -. הם מניעים תהליכי גיוס מדענים עלן תחומיםמגוובדיסציפלינות 

מוקדם מכדי להשיג קליטה לפרויקטים מקוריים במיוחד הנמצאים בשלב רעיוני 
 . לאומיות-עבורו מימון דרך מענקי קרנות לאומיות ובין

 במהלך התקופה האמורה, הוקמו במכון ויצמן מרכזי המחקר הבאים:

 שם ננסי וסטיבן גרנד-אישית על מותאמת לרפואה הישראלי הלאומי המרכז

 -שי )בהאנוגנום המיפוי ופיענוח הידע הרב ההולך ומצטבר בעקבות השלמת פרויקט 
-(, ובמקביל, סדרה של פיתוחים טכנולוגיים משנים את פני המחקר הביו3112

רפואי. הגישה למידע הביולוגי הצפון בתוך התאים שלנו, ניתוחו והבנתו סוללים את 
היסטוריה המידע הגנטי של החולה, בעזרת ההדרך לעידן חדש ברפואה, שבו הרופא, 
ם, יוכל להתאים את הבדיקות והטיפולים הבריאותית שלו, ונתונים אישיים נוספי

המתאימים ביותר, לזהות קבוצות סיכון, להעריך את פוטנציאל היעילות של 
טיפולים תרופתיים, לשפר את ההחלטות לגבי המינון התרופתי הנחוץ ולהקטין את 

הסיכון לסיבוכים כתוצאה מהטיפול. לכך מייחסים את המושג "רפואה מותאמת 
 אישית".

-מן הוביל את הקמת המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית עלמכון ויצ
שם ננסי וסטיבן גרנד, פרויקט חסר תקדים בהיקפו ובאופיו, אשר פניו לחולל שינוי 

, מאגד תחת גג אחד 3102 -רפואי בארץ. המרכז אשר נחנך ב-משמעותי במחקר הביו
דענים לביצוע מחקרים צוות מחקר מיומן ומערכות ניסוייות מתקדמות שישמשו מ

רחבי היקף של הגנום ואוכלוסיית החלבונים התאית ואשר יובילו לצבירת מידע רב 
 –על מחלות ועל הגורמים התורמים להתפתחותן. המרכז מספק לכלל המשתמשים 

 –חוקרים מהאקדמיה, מבתי החולים ומתעשיות הביוטכנולוגיה והפארמה בישראל 
ות כימיקלים למציאת חומרים בעלי השפעה על את הכלים הנדרשים לסריקת ספרי

פעילותן של מולקולות )כגון חלבונים( או מנגנונים ביולוגיים, תחום מחקר 
רפואי שהמרכז -שבמקרים רבים, מוביל לפיתוח תרופות חדשות. ההון המדעי הביו

יפיק יתרום רבות למאמץ העולמי להגשמת הרעיון של רפואה מותאמת אישית. 
פלטפורמה גמישה מאוד, שתוכל לשמש כתשתית מדעית ברמה גבוהה מרכז נבנה כה

 .רפואי בישראל בכלל, ולמדעני מכון ויצמן למדע בפרט-לקהילת המחקר הביו

המרכז ממנף, ברמה הארצית, תחומים מתקדמים אשר חלקם במחקר הולך וגדל 
בצורה מרשימה, ובכך יתרום לשימור מעמדו המוביל של המדע הישראלי בזירה 

בינלאומית של מדעי החיים. בנוסף, יהווה המרכז מקום מפגש מוחות לאנשי ה
רפואית בישראל, ובכך יעודד שיתופי פעולה והחלפת ידע, -קהילת המחקר הביו

מרכיבים חיוניים להתקדמות מחקרים וליצירת חזיתות מדעיות חדשות. תוך כדי 
, אשר אף אחת כך, הוא מכוון לגבש מסה קריטית של תשתיות ומשאבים למחקר

מהאוניברסיטאות הפועלות בארץ אינה מסוגלת להקים לבדה. בכך, נוכחותו בנוף 
 רפואי בארץ תסייע להשבתם של מדענים צעירים ומוכשרים לישראל.-המחקר הביו

בראש המרכז עומדת ד"ר ברטה סטרולוביץ' והוא כולל ארבעה מכוני מחקר, אשר 
 ו:מהווים את עמודי התווך של הפעילות של

  

הקמת מרכזי .2
מחקר ומכוני 
 מחקר חדשים
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 מנטו ופסקל אילנה שם-על לביואינפורמטיקה המכון

מניע מרכזי במחקר הביולוגי  חוכהמיזוג של ביולוגיה ויכולות חישוביות הינה 
שם אילנה ופסקל מנטו מאפשרת -על הלביו אינפורמטיקהעכשווי. פעילות המכון 

 דיציפלינרי של נתונים ביולוגיים ורפואיים בעזרת כלים חישוביים,-מחקר אינטר
מהרמה הבסיסית ביותר של מתן יכולות חישוביות גבוהות ועד פיתוח תכנה 

 והתאמתה לצרכי מחקר שונים ודינמיים. 

 ווהל וויויאן מוריס שם-על תרופות לגילוי המכון

לצורך גילוי חומרים שיוכלו לשמש  high throughput screening -המכון עוסק ב
הרובוטיקה של המכון מסוגלות לסרוק לטיפול ולמניעה של מחלות שונות. תשתיות 

חומרים, הכוללים מולקולות בעלות פעילות  01,111 -את הספרייה השלמה )של כ
ביולוגית ותרופות מוכרות( על מנת להשוות את החומר הנחקר על פי צרכי קהילת 
 המחקר של מכון ויצמן, מדענים ממוסדות מחקר אחרים וחברת ביוטק ותרופות. 

 בוטון דה שם-על לבוניםח למיפוי המכון

צוות המכון עוסק בניתוח כמותי מתקדם ונרחב של חלבונים בכל מגוון הדגימה 
אומי. החלבונים מופקים יהביולוגית ובפיתוח גישות חדשניות בניתוח פרוט

מהדגימה ולאחר מכן מזוהים ונמדדים באמצעות שיטות ביואינפורמטיקה 
 מתקדמות. 

 קראון שם-על לגנומיקה המכון

מכון עוסק בפיתוח, ולידציה, ויישום של פרוטוקולים לניתוח גנומי אשר מייעלים ה
(, של משכי 01%את המחקר הגנומי ומובילים לצמצום ניכר של עלויות מחקר )עד 

הזמן הנדרשים בהכנת הדוגמאות ושל כמות הדוגמאות הנדרשות לניסויים, יכולת 
וות המכון מעורב בניסויים ומייעץ משמעותית בריצוף דוגמאות ביולוגיות נדירות. צ

לחוקרים החל משלב תכנון הניסויים, נקודה קריטית להבטחת תוצאות מהימנות 
 .ד"ר שמוליק מוטולהבסוף הפרויקט. בראש המכון עומד 

 מורוס שם-על הסרטן לחקר תחומי-בין מרכז

-המרכז ממנף מדע בסיסי כדי להרחיב משמעותית את יכולות המחקר המולטי
לינרי המתקיים במכון ויצמן במסגרת המאבק במחלת הסרטן. שאיפתו היא דיציפ

לשפר את הבנת המורכבות הטבועה במגוון מחלות ממאירות ולאפשר העברה 
מהירה של תובנות המחקר הבסיסי לזירה הקלינית. הוא משלב תובנות בסיסיות 

 וטכנולוגיות חדשניות ועוסק בטיפוח שיתופי פעולה נרחבים עם מרכזים
 אונקולוגיים רפואיים בארץ ובעולם. בראש המרכז עומד פרופ' משה אורן.

 שם-על סרטן מניעת לחקר במסגרת המרכז, הוקמו שלושה מכוני מחקר: מכון
בשווייץ, בראשו עומד פרופ' צבי ליבנה מהמחלקה לכימיה  ויצמן מכון ידידי אגודת

פרופ' ירדנה סמואלס רד, בראשות שם אק-מחקר לאבחון סרטן על ביולוגית; מכון
-מהמחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא; ומכון למחקר בתחום ריפוי הסרטן על

 שם דווק, בראשות פרופ' יוסף ירדן מהמחלקה לבקרה ביולוגית.

מרכז זה, שישמש מעתה גורם מרכזי בחקר הסרטן בארץ ובעולם, יכלול גם את בנק 
וז וניתוח נתונים על היבטים שונים ברזיל לרקמות סרטניות, אשר יאפשר ריכ-ויצמן

מתקני  .של התפתחות רקמות סרטניות ועל הדרך שבה הן מגיבות לטיפולים שונים
קלינית מתקדמת לחקר הסרטן, -מעבדה טרוםנוספים יכללו גם  תשתית מתקדמים
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מרכז למיון תאים, מרכז מיקרוסקופיה אונקולוגית, ומרכז לחקר המטבולומיקה 
 של סרטן. 

 שם קלור-דימות וספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית בעוצמות גבוהות עלהמכון ל

, מדענים יעמיקו בסוגיות הנוגעות לפיסיולוגיה, ביוכימיה, מחקר זהבמכון 
לים וגורמים ביולוגים; יחקרו סוגיות הנוגעות למחלות קותפקודיות של כימי

בעוצמות  דרך בתהודה מגנטית-אנושיות; ויפתחו טכנולוגיות ושיטות פורצות
, 3102 -המכון, אשר הוקם בגבוהות לטובת חקר תופעות פיסיולוגיות וביוכימיות. 

 מנוהל בידי פרופ' לוסיו פרידמן.

 שם דימיטריס קוראפס-המכון לכנסים על

שם דימיטריס קוראפס תומך בכנסים -המכון לכנסים על, 3102 -מאז הקמתו, ב
לופאטי, הממוקם בקמפוס המכון, שם דוד -מדעיים בינלאומיים במרכז הכנסים על

במטרה להעשיר את חילופי הידע האינטלקטואליים ולבסס את מעמדו של מכון 
פרופ׳ מיכל . בראש המכון עומדת סגנית הנשיא, ויצמן כמוקד עולמי למחקר מדעי

 .נאמן

 המרכז לקידום תגליות מדעיות לזכרו של פרופ' חיים גרטי

ה לצורך הסבת פרויקטים חדשניים מרכז זה מספק תשתית פיננסית הדרוש
הנשענים על מדע בסיסי ולהם פוטנציאל יישומי גבוה, לכדי טכנולוגיות בשלות 

מנת למשוך גורמי תעשייה -יותר. מטרת המרכז היא השקעה בטכנולוגיות אלו על

פרופ׳ ובראשו עומד  3102 -המרכז הוקם ב .העשויים להשקיע במסחורן העתידי
 .מרדכי שבס

 שם דייויד בארטון-מרכז לחקר הכימיה של החיים על

המרכז הוקם על מנת לתמוך במחקר בסיסי בכיוונים חדשניים בתחום הכימיה 
הביולוגית, בדגש על תפקידי חלבונים כאבני בניין ביולוגיות וכזרזים לתגובות 

 .3102לפעול באוקטובר  כימיות בגוף. בראשו יעמוד פרופ' איתן ראובני והוא יחל

 שם ורטהיימר-מרכז לביולוגיה חישובית על

, מסייע לחולל את השינוי המתבקש במדעי החיים 3102 -הוקם בהמרכז, אשר 
כתחומים עתירי ידע, אשר מפיקים כמויות עצומות וסוגים שונים של מידע שיש 

מסגרת לסווג, לנתח וליישם. מומחים בתחום הביולוגיה החישובית עוסקים, ב
המרכז, בניתוח נתונים, אך גם פועלים כמדריכים וכמגשרים בין המחלקות השונות 

שם -המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית עלבהן הם פועלים לבין 
 לקראת רפואת המחר. ננסי וסטיבן גרנד

 שם עזריאלי לדימות ומחקר המוח האנושי-המכון הלאומי על
ולוגיה, הביוכימיה ותפקוד המוח האנושי ובתחום )תומך במחקרים בתחום הפיזי

מחלות מערכת העצבים, ופועל לקידום פיתוח תרופות משופרות למחלות אלו. 
המרכז יפעל בתיאום עם המרכז הלאומי להדמיית וגירוי המוח, גוף בתמיכת 

אביב -המדינה המובל על ידי מכון ויצמן בשותפות עם הטכניון והמרכז הרפואי תל
אחד הכלים המרכזיים במכון החדש יהיה מתקן לדימות תיפקודי סקי. ע"ש סורא

מוח בתהודה מגנטית, שעוצמת השדה המגנטי שלו תהיה שבעה טסלה )המתקן 

עומד ראש המכון ב .הקיים כיום במכון הוא בעל שדה מגנטי של שלושה טסלה(
  עם סובל.פרופ' נ
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 2414-2416סגל חדש, 

2414 

 המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות –ד"ר אפרים אפרתי 

 המחלקה לכימיה אורגנית –שיר -ד"ר אמנון בר

 המחלקה ביולוגיה מבנית –ד"ר הגן הופמן 

 המחלקה לנוירוביולוגיה –ד"ר יניב זיו 

 המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה –ד"ר בועז כץ 

 לאימונולוגיה המחלקה –ד"ר יפעת מרבל 

 המחלקה ל פיסיקה של מערכות מורכבות –ד"ר עופר פירסטנברג 

 המחלקה לכימיה ביולוגית –רוצקי -ד"ר נטע רגב

 המחלקה לגנטיקה מולקולרית –גינוסר -ד"ר נעם שטרן

2415 

 המחלקה למתמטיקה –ד"ר רונן אלדן 

 המחלקה למתמטיקה –פרופ' אורי בדר 

 ואסטרופיסיקה חלקיקים של יקהלפיס המחלקה –ד"ר כפיר בלום 

 המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה –ד"ר שקמה ברסלר 

 המחלקה לכימיה אורגנית –ד"ר ניר לונדון 

 המחלקה לחומרים ופני שטח –ד"ר מיכל לסקס 

 המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות –פרופ' ויקטור מלכה 

 תהמחלקה לגנטיקה מולקולרי –ד"ר שרגא שוורץ 

 המחלקה לאימונולגיה –ד"ר זיו שולמן 

 המחלקה לאימונולגיה –ד"ר לירן שלוש 

 המחלקה לכימיה ביולוגית –שובל -ד"ר רות שרץ

2416 

 המחלקה למתמטיקה –ד"ר גל בנימיני 

 המחלקה לביולוגיה מבנית -ד"ר רינה רוזנצויג 
  

קליטת סגל .3
 חדש 
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על ידי מדעני  –עולם, "מלמטה" כיווני המחקר החדשים של המכון נקבעים, מאז ומ
על ידי ההנהלה. הנהלת המכון  –המכון, ולא כמדיניות המוכתבת "מלמעלה" 

קולטת מדענים צעירים כראשי קבוצות מחקר חדשות על בסיס מצוינות מדעית 
בלבד וחדשנות בתחומים שהם בחרו מתוך סקרנות ועניין מדעי. אלו הופכים להיות 

ר הבסיסי שהם מבצעים בין כתלי המכון. בשנים הכיוונים החדשים של המחק
 הרלוונטיות לדו"ח זה, אלו כללו, בין היתר:

  באמצעות ותאיםשיטות להדמייה של מולקולות MRI,  בעזרתן ניתן יהיה

 .לזהות תהליכים ביולוגים שונים בתוך הגוף החי

 הדמיה אופטיתת שיטבאמצעות הטווח -חקר הזיכרון ארוך. 

 ת סופרנובות רבות כתוצאה מהתנגשות בין שני כוכבים מודל שלפיו מתרחשו
מסוג "ננס לבן", שנגרמת בגלל השפעת הכבידה של גוף שלישי שמקיף אותם 

 .ממרחק

 זיהוי post-translational modifications  בחלבונים באמצעות כלים אנליטיים
 מתקדמים.

 שתי גור , באמצעות שי"מעין "מולקולות של אור, היווצרות צמדי פוטונים
 .אלומות של קרני לייזר

 וזיקולות בטפיל מחולל המלריה, -תקשורת באמצעות ננוPlasmodium 

falciparum. 

 .חקר הפיסיקה של בוזון ההיגס 

 .חקר חומר אפל ואסטרופיסיקה באנרגיות גבוהות 

  שיטות חדשות בביולוגיה חישובית וניסויית המאיצות תהליכי גילוי ותכנון
 תרופות חדשות 

 מסוג ות תהודה מגנטית גרעינית שיטsolid state  תהליכים בסוללותבחקר 

 .אנרגיה אגירתהתקני לקראת דור חדש של 

 עם יישומים במגוון שטחים, כולל ביולוגיה,  חקר לייזרים בעוצמות גבוהות
 כימיה, רפואה, תעשייה, בטחון ומערכות מחקר.

 ן בשיטת מיקרוסקופיה נוגדנים בתגובה לחיסון או לפלישת פתוג תהליך יצירת
הלימפה ומערכת העיכול של  מיוחדת המאפשרת הסתכלות לתוך בלוטות

את הנוגדנים בסביבתם  עכברים חיים, וצילום ישיר של התאים המייצרים
 .הטבעית

 קלאסית,  שיטות תהודה מגנטית גרעינית מתקדמות עם ביוכימיה שילוב
בגוף כתוצאה  נוצריםהבנה של מנגנון הפירוק של צברי חלבונים הלקראת 

 מקיפול שגוי ברמה המולקולרית. 

 .בקרת פעילות סינפטית במוח על ידי תכניו גנטיות ספציפיות לתאים 

  

כיווני מחקר 
 חדשים
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ERC 

 European-, מכון ויצמן רשם הישגים נכבדים בזכייה במענקי ה3102-3102בשנים 

Research Council (ERC)  תכנית המסגרת למחקר ופיתוח של  של שהינו מענק הדגל

התומך בפעילות המדענים המצטיינים  (Horizon2020) האיחוד האירופי

בכל תחומי המחקר. מענקים אלו הם מהגדולים והיוקרתיים בעולם  באירופה

ובתקציב כולל של  ERC מענקי 24 -זכו מדעני המכון ב המדעי. עד כה, בשנים אלה,

עומד על   ERC -אחוז הזכייה של מכון ויצמן במענקי המיליון יורו.  74 -קרוב ל
בקרב כלל המוסדות  00% -בקרב המוסדות הישראלים ו 33%, לעומת 20%

 באירופה. זהו הישג גדול המהווה מדד למצוינות חוקרי המכון.

. בתוכנית זו ERC-Starting -תוצאות בולטות במיוחד נרשמו עבור הזכייה במענקי ה 
צעירים הנמצאים בטווח של עד שבע שנים מקבלת הדוקטורט,  המיועדת לחוקרים
לעומת  ,22%  עמד על ואחוז הזכייה מענקים 30-חוקרי המכון זכו ב

באירופה. בכך, זכה מכון וייצמן להישג נכבד ביותר המעיד על איכות  בלבד 01%
 החוקרים החדשים שנקלטו במכון בשנים האחרונות.

 Future -מכון הינו מענק שיתוף הפעולה בתחום הדוגמא נוספת למצוינות חוקרי ה

and Emerging Technologies (FET)  לתמיכה ברעיונות מדעיים חדשניים(
ומהפכניים במיוחד( המובל על ידי פרופ' נועם סובל מהמחלקה לנוירוביולוגיה. 

דיסציפלינרית של חמישה חוקרים ממוסדות  -פרופ' סובל עומד בראש קבוצה מולטי
ם ואירופאים שזכו במענק הקרוב לארבעה מיליון יורו. מענק זה הינו ישראלי

          . 2% -תחרותי במיוחד עם אחוז זכייה של פחות מ

-ERC-2015 -ה אינם כוללים את הקול הקורא של ERC -הזכיות ב *נתוני

Advanced שעבורו טרם התקבלו תוצאות 

 מענק תל"ם בנוירוביולוגיה
 לאומיות למחקר ולפיתוח של המועצה להשכלה גבוהה( תל"ם )הפורום לתשתיות

שיתוף פעולה בין מספר מוסדות מחקר, שבראשה  החליט להעניק מימון לתכנית
עומד פרופ' נועם סובל ממכון ויצמן והשותפים הנוספים בה הם הטכניון, המרכז 

שם סוראסקי, האוניברסיטה העברית בירושלים. -אביב על-הרפואי תל
שם עזריאלי לדימות -המכון הלאומי עלמוסדי, שיפעל תחת -הרביום צורסהקונ

, יאגד את מיטב החוקרים בתחום הנוירוביולוגיה בארץ ומחקר המוח האנושי
מטרתו היא לשפר את ההבנה ויתמקד במחקר בסיסי וקליני ופיתוח טכנולוגיות. 

אישית -המדעית של המוח האנושי בבריאות ובחולי, לקדם את הרפואה המותאמת

בעצמה  MRIבתחום ואת המחקר הבסיסי שתחום המוח. ליבת המיזם הינו סורק 
 טסלה.  4של 

  

חקר ממענקי .4
 גדולים חדשים
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 תרומות
בשנים האחרונות ידידי המכון בארץ ובעולם אחראים למספר תרומות משמעותיות 

 לכת ולקדם תחומי מחקר מרכזיים במכון. -שאפשרו לנו לבצע שינויים מרחיקי

העיקריות אשר הובילו להקמת המרכז הלאומי הישראלי אלו כוללות את התרומות 
-על לגנומיקה המכוןויחידותיו,  ן גרנדננסי וסטיבשם -לרפואה מותאמת אישית על

 לגילוי המכון ,מנטו ופסקל אילנה שם-על לביואינפורמטיקה המכון ,קראון שם
המכון ו בוטון דה שם-על חלבונים למיפוי המכון ,ווהל ןוויויא מוריס שם-על תרופות

 .שם משפחת דוד ופלה שאפל-רפואיים על-למחקרים קדם

 מורוס שם-על הסרטן לחקר תחומי-ביןה מרכזאפשרה את הקמת השונה תרומה 
 אגודת שם-על סרטן מניעת לחקר מכון :ויחידות המחקר הראשונות שפועלות בו

רד, ומכון למחקר שם אק-מחקר לאבחון סרטן על בשווייץ, מכון ויצמן מכון ידידי
 שם דווק.-בתחום ריפוי הסרטן על

 .התאפשרה בעזרת תרומות ייעודיותנוספים חדשים מרכזי מחקר הקמתם של גם 
-המכון לדימות וספקטרוסקופיה של תהודה מגנטית בעוצמות גבוהות על :הםלו א

המכון  ,זריאלי לדימות ומחקר המוח האנושישם ע-המכון הלאומי על, שם קלור
 . האימונולוגיהבתחום מחקר מכון ו שם דימיטריס קוראפס-לכנסים על

יוזמה שנועדה להעמיק ולפתח את מארה"ב עומד מאחורי מורטימר צוקרמן מר 
מליון דולר, אשר יחולקו  011קשרי המדע בין צפון אמריקה לבי ישראל בעלות של 

, מכון ויצמן למדע – באופן שווה בין ארבעה מוסדות להשכלה גבוהה בישראל

 STEMאוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית בירושלים. התכנית,הטכניון, 

Leadership Program מארה"ב,  טדוקטור-בתר חוקריאת שהייתם של , תממן
במוסדות אלו בארץ, ואת גיוסם של חוקרים נוספות מדינות מערביות מקנדה, ומ

ר את יכולתם ובכך תשפ –ישראליים מובילים מחו"ל למוסדות אקדמיים בישראל 
של מוסדות בארץ להתחרות על המועמדים הטובים ביותר עם מוסדות מחקר בצפון 

 אמריקה. 

וך המדעי הגיעה מידידי המכון בקנדה, והיא שאפשרה את בתחום החינתרומה 
רייזמן לחינוך מדעי. במסגרת המרכז ברחובות, אשר פועל -ץהקמת מרכז שוור

יגיעו תלמידי תיכון מרחובות והסביבה לשיעורי  ,במתכונת חמד"ע תל אביב 
פיסיקה )מתוכננת גם תכנית לימודים בכימיה להמשך( במעבדות מצוידות היטב 

  ועם צוות מורים בעלי השכלה רלוונטית נרחבת.
  

 חדשות תרומות
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לאומיים עם עמיתים במוסדות -ממדעני מכון ויצמן שיתופי פעולה בין 21% -לכ
שיתופי הפעולה הרבים של השנים האחרונות, ניתן בין מובילים בחו"ל ובארץ. 

 :למנות את אלו

במכון  פרופ' אביגדור שרץ ופרופ' יורם סלומוןידי -עלשהחל טווח -ארוךמחקר 

לסרטן הערמונית  (TOOKAD® Soluble)שיטת טיפול חדשה הבשיל לידי  ויצמן

 (MSKCC) קטרינג שם סלואן-במרכז לחקר הסרטן עלחוקרים  עםבשיתוף פעולה 

ארבעה מחקרים בשלבים שונים של מחלת  לדרךצפויים לצאת השנה  .בניו יורק

 .הסרטן במרכז סלואן קטרינג

  -פעולה נוסף בתחום חקר הסרטן מתנהל עם חוקרים מיתוף ש

שיתוף פעולה לציון  הסכם עלומכון ויצמן למדע  מקס פלאנק חברתחתמו , 3102 -ב
פרופ' אלון התנהגותית.  גנטיקה-פסיכיאטריה ניסיונית ונוירו-חנוכת מעבדה לנוירו

המשותפת הוקמה  המעבדה .ממכון ויצמן למדע יעמוד בראש המעבדה החדשה חן
להפרעות  הבוערות של המאה: גילוי הגורמים במטרה לתת מענה לאחת הבעיות

משני מוסדות המחקר  מדענים קוגניטיביות, רגשיות, התנהגותיות ונוירולוגיות.

ואוטיזם,  סכיזופרניה, חרדה ,יחקרו הפרעות פסיכיאטריות מורכבות כמו דיכאון

רפואה ועד -מגנומיקה וביו ,תחומיות-גוון רחב של שיטות מחקר רבבאמצעות מ

המעבדה תתמוך  ,פי הסכם שיתוף הפעולה-מחקרים קליניים בחולים. על
וסמינרים  בפרויקטים משותפים של חברי שני מוסדות המחקר, תארח כנסים

עבור  ר הזדמנויותמשותפים, תארגן חילופי סטודנטים ומדענים אורחים, ותיצו

 .תלמידי מחקר מישראל ומגרמניה לרכוש הכשרה משותפת

, הטכניוןמכון ויצמן למדע, בין  מתקייםבתחום חקר תאי גזע פעולה יתוף ש
 . אוניברסיטת מישיגןו

 ,בשנים האחרונות ,תמקדה בתחום האנרגיה החלופית הטכניוןפעולה עם שיתוף 
בשימוש בתובנות ממחקר מדעי בסיסי על מנת לשפר את הביצועים של תאים 

דרך חקר המגבלות היסודיות להמרה קוונטית  ביולוגיים ייצור דלקים וסולאריים 
 הפעולה משתתפים חוקרים רבים משני המוסדות.בשיתוף של קרינה סולארית. 

 .משני המוסדות  ם המוחחוקרים בתחו משתפים ביניהם פעולהשונה, תחום ב

 

 
  

 יתופי ש.5

-פעולה בין

אוניברסיטאיים 
 לאומיים-ובין
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 פרס ישראל

  פרופ' שמעון אולמן זכה בפרס ישראל בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב– 
 (3102תשע"ה )

  (3102תשע"ה ) –פרופ' זליג אשחר זכה בפרס ישראל בחקר מדעי החיים 

  '(3102תשע"ו ) – פרס ישראל בחקר הכימיה והפיסיקהזכה ב מאיר להבפרופ 

 תשע"ו  – פרס ישראל בחקר הכימיה והפיסיקהזכה ב פרופ' לסלי ליזרוביץ
(3102) 

 פרס א.מ.ת

 על תרומתה לחינוך  3102זכתה בפרס א.מ.ת לשנת  שבע אלון-פרופ' בת
 ולקידום החינוך

  במדעי המחשב 3102א.מ.ת לשנת פרופ' שמעון אולמן זכה בפרס 

  בביוטכנולוגיה 3102פרופ' דוד ולך זכה בפרס א.מ.ת לשנת 

 פרס קריל מטעם קרן וולף

  3102ד"ר ערן אופק זכה בפרס קריל במדעים לשנת 

  3102ד"ר שחל אילני זכה בפרס קריל במדעים לשנת 

  3102ד"ר ערן בוכבינדר זכה בפרס קריל במדעים לשנת 

 3102יל במדעים לשנת ד"ר לילך גלבוע זכתה בפרס קר 

  3102ד"ר ברק דיין זכה בפרס קריל במדעים לשנת 

 3102ד"ר עידו עמית זכה בפרס קריל במדעים לשנת 

 אחריםפרסים 
 להלן רשימה חלקית )את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר מכון ויצמן(:

 הקרן מטעם, בסיסי מחקר על גריפיואל ליאופולד בפרס זכה ירדן יוסף' פרופ 
 3102הסרטן, בשנת  לחקר תיתהצרפ

 'מטעם מצטיינים צעירים לחוקרים בפרס זכה יוס'נרייביצ אדוארדס פרופ 
 3102לכימיה בשנת  הישראלית האגודה

 לכימיה ב הישראלית החברה מטעם הצטיינות בפרס זכה נוימן רוני' פרופ- 
3102 

 רויטרס כמדען המצוטט ביותר-ידי תומסון-פרופ' דוד מילשטיין צוין על 
 3102בתחומו בשנת 

 ארגוןם פרופ' גד אשר זכה בפרס החוקר הצעיר מטע EMBO  3102בשנת 

 בתחום הישגיו על, הפיס מפעל מטעם לנדאו בפרס זכה וגנר דניאל' פרופ 
 3102בשנת  בפרס כריסטוף פלטיןהחומרים ו והנדסת הכימית ההנדסה

פרסים, .6
כיבודים 

והכרה 
שקיבלו 
חוקרים 

 במכון ויצמן
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 3102הטכניון בשנת  מטעם קולטהוף בפרס זכה נעמן רון' פרופ 

 בפרס מסרי הורביץ ו אלי שם-על למצוינות טבע בפרס זכה אשחר זליג' פרופ
 3102בשנת  קרן מיירה ושול ג. מסרי  מטעם

  '3102בשנת  רוני פז זכה בפרס היינמן למחקר מדעיפרופ 

  'רותם שורק זכה בפרס שנת העשור של ארגון האגודות האירופיות פרופ
 3102בשנת  לביוכימיה

 '3102בשנת  סקי זכה בפרס פיליפ מייר בפיסיקה תאורטיתזוהר קומרגוד פרופ 

 לואקום בשנת  הישראלית האגודה מטעם הצטיינות בפרס זכה כהן חגי ר"ד
3102 

 בשנת  ד"ר יניב זיו זכה בפרס שירצקי על מחקרים חדשניים בתחום חקר המוח
3102 

  'פרופ' ארנסטו יוסלביץ זכה בפרס אולטראטק מטעם אוניברסיטת קימברידג
 3102 בשנת מאמר הטוב ביותר במדעי הננול

 פרופ' דן יקיר זכה בפרס מרצה מצטיין מטעם האיגוד האירופי לגיאוכימיה 
 3102בשנת 

  פרופ' ורדה רוטר זכתה בפרס אנתוני דיפל לחקר תהליכים סרטניים מטעם
 3102בשנת  האגודה האירופית לחקר הסרטן

 3102בשנת  אהרפו-פרופ' יאיר רייזנר זכה בפרס רפפורט לביו 

 פרופ' מוני נאור זכה בפרס גדל מטעם האגודה האמריקאית למדעי המחשב 
 3102בשנת 

 קציר-אילנית בפרסיחד סילמן  ישראל' פרופ זוסמן יואל' פרופזכו  3102 -ב  

 בנוסף:

 פרופ' דוד הראל נבחר כחבר כבוד זר )שאינו אמריקאי( לאקדמיה  3102 -ב
 האמריקאית לאמנויות ומדעים

 פרופ' רות ארנון קיבלה תואר עמית כבוד של האוניברסיטה הפתוחה 3102 -ב 
 תואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת לופאנה לונבורג שבגרמניהו

 נבחרה למועצת האוניברסיטה הפתוחה פרופ' דניאלה גולדפרב 3102 -ב 

 כבוד מטעם אוניברסיטת -בתואר דוקטור לשם  פרופ' עדה יונתזכתה  3102 -ב
ומאוניברסיטת  ;, פולין'ודזנובל, צרפת, מבית הספר לרפואה, לג'וזף פורייה, גר

 לה סלה, מנילה, פיליפינים-דה

 לאומית-הבין האגודה כנשיאת לכהן שוורץ מיכל' פרופנבחרה  3102 -ב 

 (WIPO) לאימונופתלוגיה העולמי ארגוןב כבוד כחברתו לנוירואימונולוגיה

 פרופ' גרשום מרטין לעמית באיגוד העולמי לכימיה בסיסית  נבחר 3102 -ב
 ויישומית

610

http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%9F/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-7
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-2
http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%92%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9F/%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-2
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במקום עצמו בפרט במכון ונשים במדע בכלל המכון ויצמן למדע העמיד את קידום 
טווח. אמנם, -גבוה מאוד בסדר הקדימויות שלו. מדובר במטרה אסטרטגית, ארוכת

אחרונות הגענו לכמה הישגים בתחום זה, אולם לפנינו עוד כברת דרך בשנים ה

 .ארוכה, ומלאכה רבה שיש לעשותה

השתלבותן של נשים במדע היא, למעשה, עניין מרכזי יותר מכפי שנהוג לחשוב. לא 
זו בלבד שמוטלת עלינו החובה לממש את עקרון שוויון ההזדמנויות; יש לתת את 

מדעי פשוט יינזק אם לא נשכיל לשלב בו נשים הדעת על העובדה שהמחקר ה
מדעניות בשיעור דומה לשיעורם של המדענים הגברים. גברים ונשים מביאים עימם 

למדע דרכי מחשבה ונקודות מבט שונות, והשילוב ביניהם מעשיר את המערכת. 
חלוקה לא שוויונית בין מדענים למדעניות תפגע ביכולתנו להגיע לתגליות ולתובנות 

ביחס לעולם. מֵעֶבר לזה, במדינה קטנה כמו ישראל אנחנו  –ושלמות יותר  –שות חד
פשוט איננו יכולים להרשות לעצמנו לוותר על מחצית מהכישרון האנושי העומד 

 .לרשותנו

יש דרכים רבות להתמודד עם המיעוט היחסי של נשים אשר בוחרות להיות מדעניות 
. עלינו ליצור עבור נשים מוכשרות בחירהולאורך החיים ונקודות ההחל בילדות  –

 –להתמקד במצוינות אנושית , יש לעשות כן מנתעל אלו שוויון הזדמנויות אמיתי. 
תנאים שיאפשרו למדעניות המצוינות את הולא רק במצוינות מדעית. עלינו לספק 

שיא לקידום יועצת הנ .הן במחקר והן בחייהן שמחוץ למחקרלהן להיות מצוינות 
 עוסקת רבות בקידום הנושא על השלכותיו השונות.  נשים, פרופ' דניאלה גולדפרב,

מאפשרת למדעניות  שפועלת במכון זה שמונה שנים כנית המענקים הלאומיתת
חותיהן למספר שנים בחו"ל, ולבצע שם מחקר צעירות ומצטיינות לצאת עם משפ

אקדמי. לעיתים, המענק -להמשך במסלול המדעי חיוני , שהוא תנאיטדוקטור-בתר
הוא הגורם אשר מאפשר לצעירות המוכשרות הללו להמשיך במסלול, ולא -הזה הוא

 .לוותר

 הן למדעניםתפעל תשתיות שיסייעו מ, ספק ובונהמכון ויצמן למדע אינו נוסף על כן, 
משפחה. כך, למשל, אנחנו משקיעים הרבה מאמץ  ילתפקד גם כבעלוהן למדעניות 

סיאם שם קארן -עלם שלנו הכוללים את מעונות היום ומשאבים במעונות היו
שם אניקסטר שגם הוא -שנפתחו לפני כשנתיים ואת המרכז לחינוך לגיל הרך על

 .שוכן בקמפוס
  

השתלבות .7
נשים במחקר 

המדעי 
 ובהוראה
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http://www.weizmann.ac.il/midrasha/WomenInScience/


 

13 

לאחרונה חברת התרופות והטכנולוגיה המובילה, "מרק" ומכון ויצמן למדע האריכו 
שיתוף הפעולה ביניהם, שנמשך כבר כארבעה עשורים. שיתוף הפעולה בין  את הסכם

, ומאז הניב מספר חידושים, ובהם תרומה 0047לבין המכון החל בשנת  ""מרק

    וכן התרופה –לטרשת נפוצה  ®Rebif– לפיתוח תרופת הדגל של החברה חשובה

Erbitux®  לטיפול בסרטן. 

נשאו לאחרונה פירות בדמות טווח -המחקר התרגומי, מספר מחקרים ארוכיבתחום 
 לוקמיהים מתקדמים בללטיפול בשחדשנית ה שיטטיפולים בסוגי סרטן שונים. 

ג פרופ' זליג אשחר ממכון האימונולוידי , אשר פותחה על (ALL) חריפה לימפוציטית
שם -מרכז הסרטן עלבדופן במחקר קליני ראשוני  ובילה לתוצאות יוצאותהויצמן, 

. בארה"ב שם פרלמן באוניברסיטת פנסילבניה-אברמסון ובית הספר לרפואה על
לחלוטין  מהאו נעל הנסוג , המחלהחולים 30מתוך  34 -נמצא כי בבמסגרת המחקר, 

סרטן בשלבים עם  ,סופנייםחולים רו כהוגדבמחקר ל החולים הטיפול. כבעקבות 
לעבוד על אשחר החל  פרופ' שיטות הטיפול הקיימות.כל את  המתקדמים אשר מיצ

 המפתח להבסת. הוא שיער כי לפני כשלושים שנההשיטה כבר הרעיון שבבסיס 

עשירה ומרכזית  Tבמערכת החיסון, בה קיימת אוכלוסיית תאי הסרטן טמון 
 . בתפקודה

ם המשותף לפני מחקרמהמכון החלו את  פרופ' אביגדור שרץ ופרופ' יורם סלומוןגם 
לחקר הסרטן עם מרכז טווח -ארוךשיתוף פעולה עקבות ב, , והוא הבשילשנה 31 -כ

טיפול חדש לסרטן ל , Steba Biotechוחברת הביוטכנולוגיה  קטרינג שם סלואן-על
 וקד בכלי דם בעזרת חומר בשםדינמי ממ-פוטו טיפול –שיטה זו . הערמונית

TOOKAD® Soluble  (בקיצור  TS-VTP)  מאפשרת השמדה נקודתית של בלוטת
לפגוע באונות המינית, שליטה בדרכי  הערמונית המכילה את הגידול הסרטני מבלי

בכל שלב של המעקב  מהלייש ןנית ,השתן ואיכות החיים הכללית. יתרה מזאת
מוקדם של המחלה במקום לעבור ישירות  תה התפתחות שלבהפעיל לאחר שזוה

הטומן בחובו את הסיכון  'מעקב פעיל'ניתוח או ) מאיימות יותרטיפול לחלופות 
לחזור על ההליך, עם אחוזי הצלחה דומים בכל פעם,  . ניתן גם(הלהתקדמות המחל

לניתוח להסרת בלוטת הערמונית או טיפול בהקרנה  והשיטה אינה פוסלת כניסה

 .במידה והמחלה ממשיכה להתקדם

המקסיקנית לטיפול ממוקד  ידי רשות הבריאות-עלהשיטה אושרה  לאחרונה,
המוקדמים. התרופה נמצאת  בחולים שאובחנו בסרטן הערמונית בשלבי המחלה

המפקחת על אישורי תרופות  (EMA) כעת בבחינה של סוכנות התרופות האירופית

האישור  .שימוש לטיפול ממוקד מדינות אירופיות לצורך אישור 34-ומכשור רפואי ב
בערמונית  אחוז מהחולים לא נצפו גידולים 71-מממשלת מקסיקו מגיע לאחר שבכ

 –במתן שתן  אונות או שליטה-בשנה שלאחר מתן הטיפול וכן לא אותרו בעיות אין
בהצלחה  באמצעות ניתוח או הקרנות. לאחרונה הסתיים בעיות הנלוות לטיפול

בחולים  שנועד לבחון את התקדמות המחלה III באירופה ניסוי קליני נוסף בשלב

 בניסוי .VTP—TS– הנמצאים במעקב פעיל בהשוואה לאלו שעברו טיפול בשיטת
ך נמש מדינות שונות. המעקב 00-ב בתי חולים  22-חולים ב 211-השתתפו יותר מ זה 

 .שנתיים והראה גם הוא ריפוי מקומי ללא תופעות לואי
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ביזמת מחקר חסרת החלו לשתף פעולה מכון ויצמן למדע ושירותי בריאות כללית 
, פיתוח של כלים חדשים בטיפול רפואיתקדים באופייה ובהיקפה על מנת לקדם 

ידום תחום הרפואה המותאמת כניות התערבות רפואיות וקמודלים חדשים לת
במסגרת תכנית המחקר, תתאפשר למדענים מכון ויצמן גישה למידע רפואי . אישית

 ןמיליו מארבעה מאגר המידע הרפואי הגדול של שירותי בריאות כללית)אנונימי( מ
יסטוריה רפואית אנשים אשר נשמר לאורך כעשרים שנה. ניתוח המידע, הכולל ה

, יאפשר השוואת ממצאים בין מספר רב של י ביואינפורמטיקהומידע גנטי, בכל
מקרים על מנת להשיג תובנות בעלות תקפות סטטיסטית ורפואית לגבי תהליכי 

תכנית שיתוף הפעולה מחלה, מרכיבים גנטיים גנטית במחלות שונות, אבחון וריפוי. 
רופ' פ ,מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקיידי ד"ר גבריאל ברבש, שהיה -תנוהל על

 ומנכ"ל משרד הבריאות. לאפידמיולוגיה באוניברסיטת תל אביב

 multipleאודות מיאלומה נפוצה ) –בשלב הראשון, יבוצע מספר מוגבל של מחקרים 

myeloma יושמו טכנולוגיות גנומיות וביו. בכל אחד מאלו י0( וסכרת סוג-
סוגים שונים פורמטיות אשר פותחו במכון ויצמן על מנת לסרוק מידע רפואי מניא

במטרה לגלות, למשל סממנים מולקולריים שיוכלו לשמש כמרקרים ביולוגיים 
לאבחון מוקדם, פרוגנוזה כללית, ואף נקודות התערבות אפשריות. מחקרי החלוץ 

הללו יניחו את היסודות למחקרי המשך באמצעות יצירת קשרי עבודה הדוקים בין 
הגישה למאגרים הגנטיים ותוך מדענים לבין רופאים אשר יהיו אמונים על 

התייחסות לנושאים כמו התשתיות הטכניות הנחוצות לטיפול בדגימות, נהלי 
מחקר, הקמת מרכז מידע מוגן לשימור מידע קליני וגנטי, פיתוח כלים להגנה 

 היקפים. -מוחלטת על סודיות רפואית ולשילוב של אלגוריתמים לטיפול במידע עתיר

 

 

 

 מכון דוידסון לחינוך מדעי
אקדמיות של מכון ויצמן תחת -מכון דוידסון מאגד את ניהולן של כל התכניות הלא

רבות מהוות מוקד משיכה  גג אחד. כיום, בניהולו של ד"ר אריאל היימן, תכניות
אלף משתתפים בכל שנה מחמש קבוצות אוכלוסייה עיקריות:  311-ליותר מ

ידים בעלי הישגים נמוכים, נוער בסיכון, תלמידים מצטיינים, מורים למדע תלמ
 והקהל הרחב. 

 שם ג'רי שוורץ והת'ר רייזמן-המרכז לחינוך מדעי על
שם ג'רי שוורץ והת'ר רייזמן שנחנך באחרונה יאפשר לנו -המרכז לחינוך מדעי על

חינוך מדעיים  לפעול בתנופה בתחום החינוך המדעי, ובין היתר להפעיל מרכֵזי
לציון, ובהמשך בערים נוספות. מרכזים אלה יתבססו -ייחודיים ברחובות, בראשון

אביב, והם יביאו -שנה בתל 31-על המודל של חמד"ע, אשר הוקם לפני יותר מ
רחוק ישפיע במידה -לקפיצת מדרגה בתחום החינוך המדעי, דבר שבעתיד הלא

על תעשיית הידע, שהיא אחד מעוגני ניכרת על לימודי המדעים באוניברסיטאות, ו

 .המפתח בכלכלה הישראלית
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מערכת 
הבריאות 

 בארץ

פעילות .14
בהנגשת 

חקר פירות המ
המדעי לציבור 

 הרחב
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 שבוע החינוך המדעי
שנים לפעילותו של  21קיימנו את שבוע החינוך המדעי, לציון מלאת  3102מארס ב

 -מדענים ותלמידי מחקר יצאו לבתי 311-מכון ויצמן למדע בתחום החינוך המדעי. כ
התלמידים ועם מוריהם על מחקרים  ספר ברחבי הארץ, מדן ועד אילת, ושוחחו עם

מחזית המדע. מערכת החינוך קיבלה את הפעילות הזאת בהתלהבות ובתודה, וגם 
המדענים ותלמידי המחקר חזרו מלאי סיפוק. נראה שהמפגשים בין מדענים 

שבוע החינוך  .לתלמידים ולמורים עשויים להיות נקודת מפנה חשובה בתחום זה
 אירועים 21-מ יותר יתקיימו ובמסגרתו 3102באפריל  המדעי יתקיים בפעם השנייה

 וסיורים הפעלות הארץ. אלו יכללו ברחבי שונות חינוכיות ופעילויות מקומיים
 מוזיאון, שבע-בבאר קרסו מוזיאון, בחיפה המדעטק לרבות – במוזיאונים מיוחדים

 מןויצ במכון קלור שם-על המדע גן מוזיאון, בירושלים בלומפילד שם-על המדע
, מקוונות פעילויות, קהילתיים במרכזים הרחב לקהל מדעיות הרצאות; ועוד, למדע

 ולנוער לילדים הפעלות, פריאר שלהבת שם-על לאומי-הבין הכספות טורניר
 מארגן השנה .ועוד, למדע ויצמן במכון שיתקיים מדעי לחינוך ארצי כנס, בקניונים

, למדע ויצמן מכון של החינוכית הזרוע, מדעי לחינוך דוידסון מכון האירוע את
 ספייס, אילן-בר אוניברסיטת, טראמפ קרן, עתידים קדם, החינוך משרד עם בשיתוף

 .ועוד, אל-אי

 מדע על הבר
ידי מוסדות אקדמיים אחרים -ביוזמת מכון ויצמן, שאומצה זה מכבר גם על

דרת סבישראל, הופך המדע להיות חלק מחיי התרבות והלילה האורבניים. במסגרת 
, יוצאים בערב אחד עשרות ממדעני המכון לפאבים, בתי קפה ומסעדות מדע על הבר

בתל אביב וברחובות לשוחח עם המבלים באווירה נינוחה ובשפה ידידותית על 
שאלות פתוחות במחקר עכשווי, על ההתרגשות המלווה כל תגלית, ועל החיים 'על 

המדענים הוא רחב:  הקצה' בחזית הידע. מגוון הנושאים עליהם מדברים
מתיאוריית הקוונטים, דרך חומר אפל ואבולוציה, עד לגנטיקה ולביולוגיה של 
מערכות. סדרת המפגשים מאירה את הצדדים המרתקים של המחקר המדעי 

 המתקדם והמורכב ומחברת אותו לבילוי של מאות צעירים בשתי הערים. 

 ביקורים במכון
קריים הפתוחים לקהל המבקרים הרחב: בקמפוס מכון ויצמן שלושה מוקדים עי

קלור ובית ויצמן. במרכז המבקרים  שם-המבקרים ע"ש לוינסון, גן המדע על מרכז
קבוצות ויחידים בשנה. בבית ויצמן מבקרים  32,111 -לוינסון מתארחים כ שם-על
ביקורים, ביניהם גם מנהיגים  0,211-קבוצות ויחידים בשנה, ביותר מ 20,111 -כ

גרירים, ראשי אוניברסיטאות, ראשי מוסדות ופרויקטים מיוחדים, מהעולם, ש
מבקרים מסוג זה. בית ויצמן מארח  222היו  3102אנשי צבא ושופטים. בשנת 

אירועים והרצאות לאורך כל השנה, ומשתתף באירועים מיוחדים כמו "לילה לבן" 
יכי גן רשמעבירים מדוצעדת רחובות. כל שנה לוקחים חלק בפעילויות השונות 

תלמידים, כמחצית עורכים ביקורים בגן עצמו, והמחצית השנייה  21,111המדע מעל 
ספריות -משתתפים בפעילויות הנערכות על ידי מדריכי גן המדע במסגרות הבית

 השונות.
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 כאמור לעיל, המדינות המנחה את הנהלת מכון ויצמן היא גיוס המדענים הטובים
ביותר שמוכנים לבוא למכון, לבצע כאן מחקר חדשני שאינו חף מסיכונים בלי 

האנושי, הפיזי והתשתיתי. לצורך כך,  –להתפשר על איכות המדע על כל מרכיביו 
המכון משקיע מאמצים רבים לגייס את החוקרים הטובים ביותר בתחומם, בדרך 

ולספק להם חבילת דוקטורט במוסדות מובילים בעולם, -כלל בשלב מחקר בתר
קליטה שתתאים לצרכי המחקר שלהם. בעקבות אנשים אלו מגיעים גם סטודנטים 

איכותיים וקמים צוותים מצוינים. אנו עושים כל מאמץ לספק להם את תשתיות 
 המחקר הטובות ביותר, ומאפשרים להם ללכת בעקבות הסקרנות המדעית שלהם.

 

מדיניות .11
טווח -ארוכת
ודרכי 

 הגשמתה
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שנתי של האקדמיה -תרומת הטכניון לדו"ח המדעי התלת
 "מצב המדע בישראלהישראלית למדעים על "

 

בכדי להכשיר  1905-הוקם ע"פ החלטת הקונגרס הציוני מ הטכניון אשר
הנדסיים -אחד המוסדות המדעייםהוא הארץ,  בבנייןמהנדסים אשר יעזרו 

המובילים בעולם. הוא תופס מקום מיוחד בין האוניברסיטאות בישראל 
רפואה. וב , בארכיטקטורהמדעיםב ,הנדסהבבהוראה ובמחקר בהתמקדותו 

הטכניון רואה חשיבות עליונה בקידום המחקר, הן הבסיסי והן היישומי בכל 
מדינת ישראל ע ולתועלת מקצועות ההנדסה והמדעים, וזאת לקידום היד

וגיות כולל פיתוח טכנולהיישומי, הבסיסי והמחקר השילוב והאנושות כולה. 
את קמפוס הטכניון למרכז תוסס, בו חוקרים  חדשניות פורצות דרך, הופך

 מדיסציפלינות שונות משתפים פעולה הן במדע בסיסי והן במחקרים יישומיים. 

חור באופן עצמאי את שטחי המחקר אם כי לחוקרי הטכניון חופש פעולה לב
שלהם, הנהלת הטכניון עשתה מאמץ רב בעשור האחרון לעודד שטחי מחקר 

תחומיים בכך שהעמידה לרשות החוקרים, בעזרתם של תורמים נדיבים, -רב
אדם עבור תחומי מחקר רב תחומיים כמו -משאבים משמעותיים בציוד ובכח

של מדעי החיים שילובם  ,ת אוטונומיותננוטכנולוגיה וננו מדעים, אנרגיה, מערכו
והנדסת מחשבים. בכל אחד מתחומי המחקר הללו  וההנדסה, חקר המים

שותפים מספר רב של חוקרים מפקולטות שונות, היוצרים סביבה אקדמית 
בנה גם מסלול תחומית נ-יה ותוססת. בצדה של כל תכנית מחקר רביפור

  .לימודים במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים

 סייבר מרכז המחקר לאבטחתהם בעת האחרונה מרכזי מחקר חדשים שהוקמו 
 והמרכז לחקר הסרטן. 

 מטה הסייבר הלאומי לבין -נחתם הסכם בין משרד ראש הממשלה  2015בסוף 
סייבר  להקמת מרכז סייבר שייקרא מרכז המחקר לאבטחת ,הטכניון

)Technion Cyber Security Research Center( ,יעמוד פרופסור . בהתאם לחוזה
בראש המרכז למשך שלוש שנים, עד  אלי ביהם מהפקולטה למדעי המחשב

כחלק מההסכם תומך מטה הסייבר במרכז המחקר ומספק . 2017לשנת 
במסגרת עבודתו יקצה המרכז תקציבים . לשנה לצרכיו חמישה מיליון ש''ח

לוונטיים. המענקים למענקי מחקר שיממנו מחקרי סייבר בתחומי המרכז הר
המחקר הוא הגברת הפעילות  י שלמרכזייעודו ה יכללו מלגות לסטודנטים ועוד.

המודעות  חיזוק ,העיונית והמעשית בתחומי הסייבר השונים ,המחקרית
הכשרת דור חדש של חוקרים ומומחים בעלי ושאים הקשורים לסייבר, ולנ

חום זה יערך באמצעות קידום המודעות בתמומחיות ספציפית בתחום הסייבר. 
כנס  וכן בעזרת וימי עיון בתחומי הסייבר השונים הרצאות, סדנאות, כנסים

 .שנערך באמתחתו בינלאומיהשנתי הסייבר ה

, בראש 2015המרכז לחקר הסרטן החל את תהליכי הקמתו בטכניון בשנת 
 Laאהרון צ'חנובר (רפואה) ופרופ' זאב רונאי (מכון מחקר המרכז עומד פרופ' 

616



Jolla.(  שיבצעו מטרות המרכז הן הקמת קבוצות אינטרדיספלינריות חדשניות
 ניסויים פיתוח ניים;חדש לטיפולים בסיסיות ויישום תגליות  בסיסי, תרגום מחקר

, ם"רמב( טכניוןל המסונפים החולים בתי מחמשת באחד מהתגליות קליניים
 הבא הדור הכשרת ;)בחדרה יפה בעפולה והלל העמק; בחיפה ציון ובני כרמל

 הסרטן לבקרת תכניותה חינוך קידום מדענים;-ורופאים מדענים, רופאים של
 הסרטן.  של וביולוגיה הנדסה, כימיה, פיסיקה בין הפער גישור; ומניעה

 להקמת דולר מיליון 3 תרמו פרלמוטר ויצחק לורה הזוג בני 2015 בפברואר
 משותפים מחקרים ולמימון בטכניון הסרטן של המטבולומיקה לחקר מרכז

 – מובילים מחקר מוסדות שני. יורק ניו אוניברסיטת של הרפואי ולמרכז לטכניון
 לאומי-בין פעולה לשיתוף חוברים – NYU של לנגון הרפואי והמרכז הטכניון
 מחקרית בפעילות מדובר. בסרטן חדשניים טיפולים לפיתוח, מסוגו ראשון

 .ומעמיקה נרחבת

מענקי מחקר גדולים (מעל  1,630–האחרונות התקבלו כבשלוש השנים 
 מיליוני דולר. 226-בלמעלה מ), סך המענקים מסתכם 50,000$

 מתוכם: 

• ERC  במסגרת)FP7 ו-Horizon 2020( 

פרויקטים מומנו על ידי האיחוד האירופאי בנושאים שונים, מימון  18-כ
הינו פרויקט  ERC מיליון יורו, פרויקט 3-מיליון יורו ל 1.5נע בין   ERCפרויקט

אינדיבידואלי, אשר מאפשר לחוקר לזהות הזדמנויות חדשות בתחום המחקר 
 ועל ידי כך להוביל לפריצות דרך מדעיות. 

• FET - Future and Emerging Technologies )במסגרת FP7 ו-Horizon 

2020( 

על ידי האיחוד האירופאי, מטרת פרוייקטים אלו הינה מומנו פרוייקטים  4 –כ 
 קווים ליזום צפויות FET פעולות תחרותי. ליתרון  המצוין את המדע  להפוך

 מדע בין נחקרו שלא פעולה שיתופי באמצעות טכנולוגיה של ורדיקליים חדשים
 .להנדסה חדשנית תחומי רב

• Industrial Leadership& Societal Challenges  במסגרת)FP7 ו-
Horizon 2020( 

פרויקטים מומנו על ידי האיחוד האירופאי, פרויקטים אלו נועדו להאיץ  27 – כ
 את פיתוח הטכנולוגיות והחידושים.

DIP : במסגרת תכניתDIP -  שיתוף הפעולה בין גרמניה לישראל זכה הטכניון
 בארבעה מענקים בשלוש השנים האחרונות. 

לי"ש, עבור  500,000זכה הטכניון במענק מהקרן בסך  2015בשנת :  וולפסון
 הצעת המחקר בנושא:
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High Field Physics and Attosecond Science  'לקבוצת מחקר בראשות פרופ
 מחקר מוטי שגב.

במסגרת התכנית למדעי המוח של פורום תל"ם, אושרה בקשת הטכניון : תל"ם
המרכז הרפואי סוראסקי להקמת "מרכז  בהובלת מכון ויצמן ובשיתוף פעולה עם

: הם בטכניון המרכז את המובילים הסגל מוחית". חברי-לאומי להדמיה וגריה
 רפואית-ביו להנדסה מהפקולטה שהם שי ח"ופרופ  לבנברג שולמית' פרופ
הסכום הכספי שיועמד לרשות  לרפואה. מהפקולטה קאהן איתמר מ"ופרופ

) ממחקרים Matchingנוספת  תתקבל ( ותמיכה ₪מיליון  4.2הטכניון הוא 
 . ₪של מיליון  וממקורות הטכניון בסך

I-CORE : מחקר: למצוינות שני מרכזים 2013הוקמו בשנת 

I-CORE שגב, מרכז ) מוטי( מרדכימחקר  'פרופ בראשותו של הוקם -וחומר  אור
 .זה כולל חוקרים מהטכניון וממכון ויצמן

I-CORE קם בראשותו של פרופ' עמית מלר, מרכז הו –ומערכות חיים  פיסיקה
זה כולל חוקרים מהטכניון, אוניברסיטת בר אילן, האוניברסיטה העברית 

 בירושלים, אוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן.  

במסגרת התכנית החדשה של קרן מינרבה להקמת מרכזי מינרבה : מינרבה
המחקר בשתי  תחומיים חדשניים ובעלי עניין מיוחד לקהילות-בנושאים רב

מרכז מינרווה לטכנולוגיות מתקדמות “ב 2014, זכה הטכניון בשנת המדינות
). בראש המרכז AMGT” (במיקרו טורבינות גז לקראת ייצור חשמל מבוזר

 מהטכניון. פרופ' ישעיהו לוי ודר' בני צ'יקורל עומדים

 

ראוי לציין את הפעילויות  המחקר התרגומי תעשייתשיתופי פעולה עם  בנושא
 הבאות:

Alfred Mann Institute (AMIT) 

AMIT ) הינו מרכז טכנולוגיHUBבפיתוח תומך הוא; רפואית-ביו ) לחדשנות 
 להביא משימה עם טכניון חוקרי ידי על יזום דופן, יוצאות המצאות של והמסחור

 רפואית מבטיחות. -ביו טכנולוגיה לשוק

 :האחרונות השנים חברות הוקמו בשלושת 5 –כ 

• Perflow Medical Ltd.עיצוב  : הינו סטארט אפ בנושא טכנולוגיות
 לאירוע הבא הדור של דם וכלי עצבים לטיפולי הדרך את סוללות חדשניות, אשר

 .  2015אחרים, סטארט אפ זה החל ביוני  מגבילים ותנאים מוחי

• Eximo Medical – באמצעות בגפיים דם כלי מותבחסי בטיפול עוסקת 
 סכין לבין לייזר בין משלב החברה של המוצר. חסומים וניקוי סטנטים לייזר

 בכלי חסימות פתיחת ומאפשרות הצנתר בקצה נמצאות שתיהן אשר מכנית
 .קטנים דם בכלי גם, מדויק באופן הדם
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• Memic- הנרתיקית בגישה גניקולוגיים לניתוחים מפתחת רובוט . 

• Cologuard- הגנה המאפשר חדשני בטני-תוך התקן מפתחת החברה 
 הפעולה עקרונות על מבוסס  ההתקן. העיכול במערכת השקות על הקצר בטווח

 .תפקודו לאופן באשר כיום הקיים הידע את ומיישם, הגס המעי של הפיזיולוגים

• RenalSense- בשתן פרמטרים של רציף לניטור מערכת מפתחת החברה 
 יהווה המוצר). AKI - Acute Kidney Injury( משמעותי כלייתי נזק מניעת לצורך
 החירום ביחידות וחולים, כליות חולי של טיפולית אסטרטגיה לקביעת בסיס

)Intensive Care (דיאגנוסטיים. ולצרכים החולים בתי של 

• Eyelum Medical- להגיע המאפשרת מזערית כירורגית טכניקה מפתחת 
 צרים. למקומות

T-Factor  

מאיץ חברות הזנק. פעילות  -פקטור -הקים הטכניון את טי 2015במהלך שנת 
זו מקדמת העברת טכנולוגיות וחדשנות מהטכניון באמצעות הקמת חברות 
טכנולוגיות, מייצרת מקומות עבודה חדשים ומקדמת קריירה של חוקרים 

ם. ל ידי בני מיעוטים וחרדיעמאיץ מובלות ב וקלטנמהחברות ש ארבעצעירים. 
הסכם לחילופי חברות  גון,שיתופי פעולה בינ״ל כ בנוסף פעילות המאיץ כוללת

 פוליטקניק מפריז והטכניון. -הזנק בין חממת אוניברסיטת אקול

 

 משרד התמ"ת

  ₪מיליון  35-כפרויקטים בשווי של  111 -מאגד  •

  ₪ מיליון 14-כ פרויקטים בשווי של 26 -מגנטון  •

  ₪ מיליון 17-כל פרויקטים בשווי ש 58 -קמין  •

  ₪ מיליון 6-כפרויקטים בשווי של  14 - נופר •

  ₪ מיליון 4-כפרויקטים בשווי של  9 - מימד •

 

במסגרת שיתופי הפעולה של הטכניון עם מערכת הבריאות בישראל, מעניק 
הטכניון מידיי שנה מספר מענקי מחקר לחברי סגל מהפקולטה לרפואה 
העובדים בבתי החולים ומרכזי הבריאות, בתי החולים הינם, בית חולים העמק 
 בעפולה, המרכז לבריאות הנפש מזרע, בית חולי רמב''ם, בית חולים כרמל,
בית חולים בני ציון, בית חולים הלל יפה, בית חולים פלימן ובית חולים שער 

 מנשה. 

 373 -בנוסף, בשלושת השנים האחרונות התקבלו בפקולטה לרפואה כ 
 ,ISF, המחקרים התקבלו מקרנות שונות, כגון הקרן הלאומית למדע מחקרים
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ICRF (Israel Cancer Research Fund)    5 –הפרוייקטים, כ  373וכדומה, מתוך 
 פרוייקטים הינם עם משרד הבריאות. 

חלק מהמטרה של קידום הידע הוא להביא אותו לתועלת הציבור, דבר שקורה 
בין היתר ע"י מסחור ההמצאות והטכנולוגיות החדשות. הטכניון שואף לשמירה 
 על האיזון החשוב בין הפצת הידע המדעי לבין טיפוח הקניין הרוחני הכרוך בו.

 במסגרת הנגשת המחקר המדעי לציבור הרחב פועל הטכניון במספר רבדים:

 300 -, אירוע  זה מתקיים בהמדענים-לילמידי שנה עורך הטכניון אירוע בשם 
 ליל המדענים עסק בנושא  2013ערים ברחבי העולם, בניהם ישראל. בשנת 

א מדעי ליל המדענים עסק בנוש  2014ואווירונאוטיקה. בשנת  כוכבים,  חלל
 עסק במדעי המוח.  2015המים וליל המדענים לשנת 

ע''ש לאומי מהווה כלי נוסף להנגשת המחקר המדעי  אולימפידת הרובוטיקה
לציבור. האולימפידה היא פרויקט חדשני המשלב מיומנויות וידע של תלמידים 
בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים ברובוטיקה ובטיחות בדרכים ומאפשר להם 

 כוש מויומנויות של עבודת צוות.  לר

לעודד השתתפות המונית של תלמידים ה, מטרתהינה תחרות ש – כימיאדה
כימיה של כלל תלמידי בתי הכך לתרום להגברת מודעות לחשיבות לימודי בו

גילוי כישרונות יוצאים ו לתחום המחקר בכימיה , כמו כן מקרבת תלמידיםהספר
 .מהכלל

שלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות ה את מהווים הזוכיםהתלמידים 
מלגת לימודים בטכניון במשך שנה או סמסטר. ואף זוכים ב בינלאומיות בכימיה

, זוכים תלמידי שלב הגמר הארצי לפטור מבחינת הבגרות בכימיה בציון בנוסף
100. 

כך שחינוך מדעי על ידי אופקיו של הנוער  מרחיב את –נוער שוחר מדע 
ה חלק בלתי נפרד מתמונת העתיד האישית שלו. כל הפעילויות הוומטכנולוגי 

לעורר את סקרנותו ורצונו של הנוער להכיר נושאים  על מנתהשונות נבנו 
תכני הפעילויות נבחרו כתכנים , חדשים ומגוונים בתחומי המדע וההנדסה

הקשורים מחד לעולמו היומיומי של התלמיד ומאידך לתחומי המחקר העדכניים 
 תכניתעולם המושגים הנדרש להקניית הנושאים, נבחר ככזה הנושק ל ביותר.

הלימודים הבית ספרית, אולם מגדיר תחומי ידע ונושאים שאינם מטופלים 
 הלימודים.  תכניתב

MOOC - Massive Online Open Course -  הינו קורס מקוון מסיבי המשודר
אונליין בכול העולם. מטרתו ליצור השתתפות בלתי מוגבלת של סטודנטים 

נפתח לראשונה בטכניון  MOOC -וגישה פתוחה לידע ומדע דרך האינטרנט. ה
 . 2014בתחילת 

במהלך השנים האחרונות התקיימו  –מיקרוסקופיה  – ביקורי בתי הספר
במרכז למיקרוסקופית אלקטרונים בפקולטה למדע והנדסה של חומרים סיורים 
עבור קבוצות של תלמידי תיכון וחטיבת ביניים. מרכז זה כולל את מיקרוסקופי 
האלקטרונים המתקדמים ביותר בארץ ובעולם. תוכן הסיורים מותאם לרמה 
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מלא עם המורים המלווים. חלק מהסיורים  הלימודית של התלמידים ובתיאום
כוללים הדגמה והיכרות עם סוגי המיקרוסקופים השונים במרכז ולעיתים נוספת 
לסיור הרצאה מקדימה בנושא מיקרוסקופיה כללית. במסגרת ההדגמות מומחי 
המרכז מראים לתלמידים דגמים אמיתיים שנבדקים במיקרוסקופ בזמן אמת 

דלה והאנליזה של המיקרוסקופים תוך שימת דגש על ומדגימים את יכולות ההג
ההשלכות הטכנולוגיות והמדעיות של יכולות אלו. במסגרת פעילות זו ביקרו 
במרכז כיתות תלמידים מבתי ספר שונים בחיפה, קרית מוצקין, טבעון ונתניה. 
פעילות זו תורמת רבות למודעות וההבנה של התלמידים לגבי החשיבות 

קרוסקופיה לקדם את המדע והטכנולוגיה ומעוררת את והיכולת של המי
 .הסקרנות הטבעית אצל המשתתפים

 פרסים והכרות

חוקרי הטכניון זכו בשנים האחרונות בהכרות ובפרסים משמעותיים. פרופסור 
מחקר מרדכי (מוטי) שגב שהוא חבר באקדמיה הישראלית למדעים נבחר 

) וכן זכה בפרס ישראל NASכעמית זר לאקדמיה הלאומית למדע בארה"ב (
פרופסור מחקר שלמה שמאי החבר באקדמיה הישראלית  .2014-בפיזיקה ב

) וקיבל NAEלמדעים נבחר לעמית זר באקדמיה הלאומית להנדסה בארה"ב (
שניים מחברי הסגל בדור הביניים, הפרופסורים  2014-את פרס רוטשילד ב

של האקדמיה הלאומית  יונינה אלדר וליאור גפשטיין נבחרו לאקדמיה הצעירה
לשנת  IEEE Kiyo Tomiyasu Awardלמדעים ופרופסור אלדר זכתה בפרס 

  חברי סגל צעירים נבחרו כמלגאי אלון ואחרים זכו בפרס קריל. . מספר2016

   חברי סגל

אחד האתגרים המידיים של הטכניון, כמו ברוב אוניברסיטאות המחקר, הוא 
השורות לאחר כמעט עשור שנים של  גיוס חברי סגל חדשים כדי למלא את

צמצומים. כל המצטרפים לסגל האקדמי באים לאחר השתלמות במיטב 
הפוטנציאל לשמר ואף להעלות את מעמדו של  את המוסדות בחו"ל ויש להם

המדע בטכניון ובישראל. אנו ממשיכים להיות פעילים בגיוס כאשר היעד הוא 
חומש הקרוב כפי שעשינו ה חברי סגל אקדמיים כל שנה למשך 30-לצרף כ

הן  20%-בין חברי הסגל החדשים שגויסו, רק כ שנים האחרונות.שלוש הב
בבינוי מעבדות חדשות אנו מקווים להגדיל אחוז זה בשנים הקרובות.  נשים.

בשלוש  ₪מיליון  156-לחברי הסגל ושדרוג מעבדות קיימות הושקעו למעלה מ
 השנים האחרונות.

שוב לטכניון לשמור על אחוז נכבד של חברי סגל בתחום כדי לממש את יעדיו, ח
כפי שתואר לעיל, מחקר בהנדסה ההנדסה, כולל אלה עם ניסיון מעשי בתכן. 

את למשוך ובטכנולוגיה הוא נדבך חשוב במצב המדע בישראל. יש קושי 
שמתווסף לכך העדר מענקי כהאנשים הטובים האלה מהתעשייה, ובמיוחד 

מי ההנדסה. המחקר והפיתוח בתעשייה, לדוגמה מחקר משמעותיים לתחו
 אנו סבורים שישבטכנולוגיה העלית, מושך גם חברי סגל פוטנציאלים צעירים. 

לשפר  אשר תוכללמענקי מחקר בהנדסה מבורך, מדעית ייעודית להקים קרן 
 את המשיכה של הטכניון לכישרונות אלה. 
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 שיתופי פעולה בינלאומיים

מדיניות הבינלאומית של הטכניון, נוצרו שני שיתופי פעולה הבמסגרת 
יורק בארה"ב והשני במחוז גואנגדונג -אחד בניו –אסטרטגיים של הטכניון 

 שבסין. 

מכון  ובמסגרתו הוקםהראשון מבוסס על שיתוף פעולה עם אוניברסיטת קורנל 
ך אותו טק ויהפו-למחקר מדעי יישומי שיכניס את העיר ניו יורק לתחום ההיי

קורנל על שם -מכון טכניון –למרכז ליזמות וחברות הזנק. המכון המשותף 
-כבר התחיל ללמד לקראת תואר שני במספר תחומים, ויעבור ב –ג'ייקובס 

טק שנבנה באי רוזוולט. המכון מהווה מקום -לקמפוס החדש של קורנל 2017
ולה הזה מביא דוקטורט מכוון מסחור. שיתוף הפע-לניסיונות שונים כגון בתר

לטכניון בכל ארה"ב, וגם מציג את הפן היפה של ישראל  משמעותי יחס חיוביל
 בעולם.

שיתוף הפעולה השני הוא הקמת אוניברסיטה חדשה בעיר שנטאו שבמחוז 
גואנגדונג שבסין, כמיזם משותף עם אוניברסיטת שנטאו, ובתמיכה של 

שינג. במוסד -מר לי קהקונג -ממשלות גואנגדונג ושנטאו, ושל הנדבן מהונג
שהכנתו אושרה ע"י משרד החינוך הסיני, יילמדו תכניות הנדסה ומדע של 
 הטכניון בשפה האנגלית. החלו בבניית הקמפוס והנחת אבן הפינה נערכה

משתתפים בו נכחו נציגים רמי דרג מסין ומישראל.  בטקס רב 2015בדצמבר 
 .עם סיום הבנייה 2017-ההוראה מתוכננת להתחיל ב
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6402פברואר40

,לכבוד

נשיאה,ניליכהן'פרופ

רועדתדוחעלמצבהמדע"יו,רשףטנא'פרופ

האקדמיההלאומיתהישראליתלמדעים





 6102 -בישראל תרומתה של האוניברסיטה הפתוחה לקידום המדע :הנדון



 פ"או)האוניברסיטההפתוחה בזכותהצלחתה( בנוףההשכלההגבוההבישראל ייחודי היאמוסד

שיטותהוראהמגוונותויחודיותוגמישות,לקייםאיכותלמדניתומדעיתגבוההלצדקבלהפתוחה

.במקוםובקצבהלמידה,בזמן

ועלידיכך,תנֵאיקבלהלכלהחפציםבהפהואהנגשתהשכלהאקדמיתללא"ייעודמרכזישלהאו

גיאוגרפיים חסמים הסרת מגזריים, למידה-סוציו, וכישורי השכלה רקע על וחסרים .כלכליים

עםהגידול.סטודנטיםלתוארשני0444-סטודנטיםלתוארראשוןוכ06,444-פלומדיםהיוםכ"באו

האקדמיות המכללות של והמספרית הגיאוגרפית בפריסה האומתחד, של תפקידה כמנגיש"ד תפ

.בכלהתחומיםהמוצעיםעלידהובכלמקוםבוישלהםביקוש,מוקפדתאוניברסיטאיתהשכלה

האו של נוסף קידוםהמחקר"יעד הוא פ עצמו, בפני ערך שהוא אחרת, אוניברסיטה בשל.כבכל

נדרשת-ידימחקרמספרםהמצומצםשלחבריהסגלוהיעדרתלמ-פ"מאפייניההייחודייםשלהאו

זה יעד לממש כדי יצירתיות עיקריים. כיוונים בשני המאמציםממוקדים האחד: סביבה, יצירת

גיוסחבריסגלאקדמיבכירחדשיםתוךשימת,מחקריתלחבריהסגלהאקדמיבאוניברסיטהוהשני

מחקרית  מצוינות דגשעל בישראל, האוניברסיטאות כל נוקטות אמותמידהשבהן אותן פי .על

האו קלטה האחרונות השנים כ"בשלוש שונים64-פ דעת בתחומי ומבטיחים צעירים סגל חברי

אמנות,היסטוריהכלכלית,כגוןתיאטרון,וביניהםתחומיםשלאהיובהםחבריסגלבכירעדהיום

.new media-ביולוגיהחישוביתו,מודרנית

תוספותמחקר,פתומכתבפעילותהמחקריתשלחבריהסגלהבכירבאמצעותקרןלקשרימדע"האו

לזוכיםבמענקיםתחרותיים מחקרתחרותיתפנימיתותומכתבהגשת, רשותמחקרהמנהלתקרן

.ותשתיותמחקרמבוססותמחשוב,בקשותלמענקימחקרלקרנותתחרותיותחיצוניות

ה האחרונה באובשנה "וקמו חדשות מחקר מעבדות שתי ומעבדת–פ התנהגותי למחקר מעבדה

,מעבדותאלותשמשנהחוקריםוסטודנטיםבפסיכולוגיה.מחקרוהוראהבתחומיהמדיההחדשים

digital humanities-מדעיהמחשבו,תקשורת,חינוך,ניהול פממשיכהגםלתמוךבשלושת"האו.
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המכוןלניתוחימדיניות,מרכזלחקרחדשנותבטכנולוגיותלמידהה–מרכזיהמחקרהקיימיםשלה

 .מוסלמים,נוצרים,והמכוןלחקרהיחסיםביןיהודים

"האו מחקר מעבדות מקימה אינה אמנם רטובות"פ " הטבע מדיניות)במדעי (כהחלטת היא, אך

אל בתחומים לחוקריה המסייעת הסכמים, בגיבוש והן פנימיים תקציבים בהעמדת עםהן

אחרות אוניברסיטאות ניסיונאים, לחוקרים הנדרשות מחקר בתשתיות השימוש את המסדירים

.האוניברסיטההעבריתוהטכניון,א"הסכמיםכאלהקיימיםעםאוניברסיטתת.לבצעאתמחקרם

פמחקרעצמאי"בתשתיותמחקראלהמבצעיםחבריהסגלשלהאו אומחקרבשיתוףפעולהעם,

במוסד האחרעמיתיהם תיאורטיים. בתחומים גם באו, עצמאי מחקר לבצע ניתן פ"בהם אנו,

כאשר,מעודדיםשיתופיפעולההמתבססיםעלהנחייהמשותפתשלסטודנטיםלתאריםמתקדמים

.פמשתתפתבמימוןמלגותלסטודנטים"האו

הסגל של המחקריים הישגיהם שש פמרשימיםוכוללים"שלהאו הבכיר חברי השאר  זכיות בין

מעוף במלגת ושתיים אלון במלגת האקדמיה הצעירים בפורום חברויות שמונה,  הלאומית של

 של מענקים שמונה ובהם בשנההנוכחית תחרותיים מחקר במענקי זכיות 01,למדעים הישראלית

(הגשות ושש עשרים מתוך)למדע הלאומית הקרן מענקיםשלהאיחודהאירופי, שני שאחדמהם,

 בנוסף .החינוך משרד של המדעומענקאחד משרד מענקי שני, GIFשנימענקי, ERCהואמענק

 משתתפות פ"האו של סגל חברות שתי ,לכך  להיות הוזמנה נוספת וחברתסגלI-COREבמרכזי

.העבריתבמדעיהרוח האוניברסיטה של היוקרתי סכוליון במרכז מחקר בקבוצת חברה

מחייב הראשונה מהשורה מחקר דוקטורטקיום תכניות פיתוח גם בשנה"האו. שותפה היתה פ

בין דוקטורט למאגדי הצעות לחמש והרוח-שעברה החברה במדעי אוניברסיטאיים ביטול, אך

ע תמנעאתהאפשרותלמימושןבשלבזה"יהות"המימוןהמתוכנן אםיווצרוהתנאיםשיאפשרו.

זאת בהמשך, המאגדים את לממש נפעל האו. מקרה "בכל מחקריותפ מוסמך תכניות מטפחת

.שתשמשנהבסיסלפתיחתתכניותדוקטורטעצמאיותבמהלךהשניםהקרובות,נבחרות

כאוניברסיטההמתמקדתבהוראהמרחוק פתפקידלאומיבהובלתפיתוחפדגוגיותההוראה"לאו,

טכנולוגיות באמצעות הגבוהה, ההשכלה מערכת כלל לטובת והן שלה הסטודנטים לטובת הן

בישראל בתוקףזה. "אקדמיהמקוונת"פבשנההאחרונהאתחברתהבת"יסדההאו, שתפקידה,

.להמריץאתתהליךהפיתוחשלמשאבילמידהמקווניםומארזיקורסיםמקווניםשלמים

הנוגעותלייצוגןשלנשים,פבאהלידיביטויגםבהתווייתןשלנורמותחברתיות"תרומתהשלהאו

באקדמיה הפתוחהלאורך. האוניברסיטה של קיומה שנות חברי, בקרב נדיר מגדרי איזון נשמר

הבכיר הסגלהאקדמי תמונתמצבדומהמתקבלתגםבבדיקהשלהסגלהמנהלי. כי. חשובלציין

ללא היום עד להתקיים וממשיך הפתוחה האוניברסיטה של יסודה מראשית התגבש זה מבנה

.מדיניותמכוונת

לסיכום שנ: האולאורך קיומה האו"ות פועלת ע"פ המדע לקידום אקדמית"פ תשתית יצירת י

.מצויינותמחקריתוהנחלתההשכלההגבוההבקרבהציבורהרחבבישראל,איכותית



,בכבודרב

 קובימצר
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